
Mestský úrad v Nitre
úwar hlavného architekta
Referát dopravy a cestného hospodárstva
Stefánikova trieda 60
950 06 Nitra

ŽnOOSŤ O STAVEBNÉ PO

podl'a § 3 ákona é. 13511961 Zb. o pozemných komunikáci
predpisov a podl'a § 58 zákona ě. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný

zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky é.45312000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona

1. Stavebník:
Prologis Slovak Republic Management s.r.o., Dialhičná cesta 24,903 01 Senec
zastúpený splnomocneným ástupcom spoloěnosťou PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 0i Martin

2. Názov stavbyo druh, účel a miesto stavby :

Logistický parkNitra - Hala DCE
Stavebné objekty:
S0.307 Komunikácia a spevnené plochy

miesto stavby : Priemyselný park Nitra
katastrálne rúzemie : Dražovce

3a. Rozhodnutie o umiestnení stavby :

Územné rozhodnutie sa nevyžaduj e, na základe predpisu č. 25412015 Z.z. zo dňa 30. 09 2015, ust,

§32 odsek 2 zákona é.5011976 Zb oizemnom plánovaní astavebnom poriadku vznení neskorších
predpisov, pretože stavba sa nachádza na podnikovom pozemku určenom na realizáciu qýznamnej
investície ,rVybudovanie strategického parku,, vrátane pozemkov na retllzíciu súvisiacich a
doplnkových stavieb a zariadení v úl.z,emí.. tj. na pozemkoch uvedených v osveděení Ministerstva
hospodárstva SR č. 2080112015-1000-33509 zo dňa 13.07 .2015 a v osvedčení Ministerstva
hospodárstva SR č. 2080112015-1000-35613 zo dňa 22.07.2015 vydaných podl'a zákona ě, 175lI999
Z.z. o niektor.ých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektor,ých
zákonov v zneni neskorších predpisov

3b. Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Na stavbu,,PROLOGIS PARK NITRA" bolo vydané dňa 08.1I.2016 rozhodnutie zo zisťovacieho
konania é. 20I6l029660-040-F21, Okresným úradom Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova ír. 69,949 01 Nitra,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2017

4. Predpokladaný termín dokončenia stavby z íebrlár 2019

5. Parcelné čísla pozemkov na ktorých je navrhovaná stavba:
Katastrálne územie Dražovce. parcelné ěíslo register KN C: 746170,74617I,746172, 746173,746174,
746175,746176,746177,746178,746179,746180,74618I,746182,746185,746186,746188,746190,
746l|80,7461181,74712,8I4l83,8I4l84,8I4l85,814186,8I4l87,8141106,814ll07,814/108,8I4lI09,
81,4lII0,8I411II,8I4l1,12, 1256, I257l7 - vlastník pozemkov MH Invest, §.r.o., Bratislava na
základe LV č.3089, LV č.427í

Katastrálne územie Lužianky. parcelné číslo register KN C: 2887,2889,2890,289I,2892lI,289212,
2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 290I, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908lI,
293|17,293ZlI - vlastník pozemkov MH Invest, s.r.o., Bratislava na základe LV č.3330, LV č. 3933
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Stavebník má k pozemkom iné právo na záHade Zmlwy o budúcich zmluvách medzi MH Invest,
s.r.o.o Mlynské Nivy 44lA, 821 09 Bratislava a Prologis Slovak Republic Management s.r.o.,
Dial'ničná cesta241903 01 Senec.

Stavebník má k pozemkom iné právo na zá|ďade Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena medzi MH Invest, §.r.o., Mlynské Niyy 44lA, 821 09 Bratislava a Prologis Slovak
Republic Management s.r.o., Dialoničná cesta24r 903 01 Senec .

6. Projektant stavby :

Zodpovedný projektant: RotaGroup s.r.o., Na Nivách 95612,141 00 Praha4 - lng. Jan Socha

7. Spósob uskutočňovania stavby : dodávatel'sky
Odborný dozor bude vykonávať : dodávatel'- zhotoviteť, qýber zhotovitel'a sa uskutoění qýberoqým
konaním.

8. Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke
ajej vplyve na životné prostredie, predpokladaný rozpočtový náklad :

Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra - Sever v katasffálnych územiach Dražovce
a LužiaŇy. Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je náwh komunikácii
v rámci výstavby Logistický Park Nitra - Hala DC3 . Dopravné napojenie haly DC3 na komunikáciu
mimo areál priemyselného parku je cez komunikácie, ktoré sú navrhované a povoťované ako súčasť
projektu halyDC2,

V rámci areálu DC2 sa nachádzajú areálové komunikácie, manipulaěné plochy pre nákladné
automobily, parkovacie státie pre osobné automobily a trasy pre peších.
V rámci komunikácií parkovísk pre osobné vozidláje nawhnutá šírka 6 m, na areálovú obchádzkovú
úěelor,u komunikáciu bude pripojená s polomermi obrúb R = 3 m. Parkovisko je navrhnuté s kolmým
radením vozidiel so šírkou komunikácii 6 m a stojiskami rozmerov 2,5 m x 5 m. Parkovacie stojiská pre
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bude šírky 3,5 m.
Komunikácia pre zásobovanie areálu je navrhnutá šírky 7 m, na úěelovu komunikáciu bude pripojená s
polomermi obrub R: 15 m. Komunikácia je nawhnutá ako obchádzka.
Na východnej strane areálu sú nawhnuté parkovacie stojiska pre nákladné automobily. Celkom je tu
nawhnutých 34 stojísk,
Pred vstupmi do objektov budú zriadené chodníky šírky 2 m. Chodníky v nadváznosti na vozovku a v
polohe priechodov pre chodcov budú prevedené bezbariérovo pomocou rámp v sklone max. 1:8 a s
vyrnýšením obrubníka max,2 cm.

Jednotlivé konštrukčné vrstvy vozoviek svojimi parametrami odpovedajú požiadavkám príslušných
noriem. Vrchná wstva vozovky pre osobné automobily a chodníky je nawhovaná zbetónovej dlažby.
Vrchná wstva vozovky pre nákladné automobily je nawhovaná z asfaltového betónu a vrchná wstva
spevnených plóch je nawhovaná z cementobetónu.

Predpokladané rozpočtové náklady na realizáciu stavby určené pre účely stavebného konania sú
nasledovné: 980 000,- €

9. zoznam všetlcých známych účastníkov konania: (+ mená a adresy vlastníkov susedných pozemkov)
Prologis Slovak Republic Management s.r.o., Dialhiěná cesta 24,903 01 Senec
PROMT, s.r.o., Robotnícka 1,A, 036 01 Martin
RotaGroup s.r.o., Na Nivách 95612, i41 00 Praha 4 - Ing. Jan Socha
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44lA,82I09 Bratislava
učastníci zo zisťovacieho konania:

1. Roman Cerulík, Šteťanikova 59, g49 01 Nitra
2. Združenie dornoqých samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Mesto Nitra, Štefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
4. Obec Lužianky, Obecný úrad, Rastislavova 266,95I4ILužianky



Susedné pozemky - k. ú. Dražovce
k ú. DraŽovce, parcely ěislo: 74619,746110, 746171,746112, 746113, 746114,746175,746116,
746117,74611,8,746120,74612I,746122,746123,746124,746125,746126,746127,746128,
746129, 746130, 74613I, 746132, 746133, 746134, 746135, 746136, 746137, 746138, 746140,
746147,746149,746151,,746153,746154,746157,746158,746159,746160,746162,746163,
746164, 7 46165, 7 46166, 7 46167, 746169, 746192, 746193, 746l||4, 746/115, 746111,6, 7461117,
7461118,7461119,7461120,74611,21,7461122,746lí23,7461179,7461185,7461188,7461189,
7461192,747lI,8I4l 76,81,4177,814/80, 814l8I,814/88, 8l4l89,8I4l90,8I4l9I,814/92,
8I4l93, 814/100, 8l4lI0I, 8I4lí02, 8l4ll03, 8I4l1,04, 8I4lI05, 8I4lI39, 8I4lI44, 8I4lI48,
8í4lL49, I255l9, 125719 - ktorých vlastníkom je MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44lA,82l
09 Bratislava - LV č. 3089

kú. Dražovce, parcely číslo: 7461183, 7461195, 7461197, 8I4l142 - ktor.ých vlastníkom je MH
Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44lA,82l09 Bratislava - LV č. 4271

Susedné pozemky - k. ú. Lužianky
l<.ú. LuŽianky, parcely číslo: 2859/l, 286016, 2866, 2885lI, 2886lI, 2888, 289712, 290812,
290912,293I12,293212,293213,2958lI,2959,2960,296I,2962,2963,2964,2966,2967,2968,
2970, 297I, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2980, 2983, 2984, 2985, 2988, 2990, 2997, 2992,
2993, 2994,2995, 2996,2997, 2998, 2999 - ktorých vlastníkom je MH Invest, s.r.o., Mlynské
Nivy 44lA, 821 09 Bratislava - LV č. 3330

kú. Lužianky, parcely ěislo:2965,2969,2973,2978,2979, 298I, 2982 - ktoých vlastníkom
je MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44lA,82109 Bratislava - LV č. 3933

V Martine, dňa 27.03.2017

Vybavuje : Ing, Vilma Galmišová
Mob.: 09II I342I8
E-mail: galmisova(@promt-rnt. sk

& PROMT, s.r.c
PftOMT Robonícka lArrTf MARrIN 036 0l
IČO: 3640139l, tč DpH. sxznlnt zra,

Podpisy

Prílohy :
- plná moc, výpis s obchodného registra
* zozflam parciel, cezLďoré prechádza stavba

- aktuálne snímky z katastrálnej mapy k.ú. Dražovce
- aktuálne snímky z katastrálnej mapy k.ú. Lužianky
- list vlasíríctva - k.ú. Dražovce LV č.3089 aLY č.4271

- list vlasbríctva - k.ú. Lužianky LV č.3330 a LV č.3933

- iné právo k pozemkom na záHade Zmliv o budúcich zmluvách medzi MH Invest, s.r.o., Mllmské Nivy 44lA,
82l 09 Bratislava a Prologis Slovak Republic Management s.r.o., Dialhičná cesta 24,903 0l Senec

-právoplatné Rozhodnutie zo zisťovacieho konania č.2016l029660-040-F21, ktoré dňa 08.11.2016 vydal
Okresným uradom Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a lybraných
zložiek životného prostredia, Šteflínikova ft . 69, 9 49 0 1 Nitra

- osvedčenie o ýznamnej investícii zo dňa 22.6.2015 čislo: 2080l/20l5-1000-35613 a osvedčenie o vjznamnej
investícii zo dňa 13.7.2015 čislo: 20801/2015-1000-33509 .

- doklady o prerokovaní s dotknutými orgánmi, ktorých záujmy sú navrhovanou stavbou dotknuté

- v dvoch vyhotoveniach projektová dokumentácia stavby

-písomné vyhodnotenie spósobu zapracovanta podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania podl'a § 140c,
ods.2 stavebného zákona. + l x projektová dokumentacia

- doklad o zaplatetí sprármeho poplatku 600,- eur


