
MESTO  N I T R A ,  Štefánikov trieda 60 
Mestský úrad v Nitre,  O d b o r   d o p r a v y 

Číslo: OD-13763/2020-002-Ing.Dá                                                                                V Nitre dňa 08.10.2020 
 

 

 
V e c:  „Promenada Living Park – vonkajšie stavebné a inžinierske objekty“  

            informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia 
 
Stavebník: LIVING PARK, a.s. so sídlom Ventúrska 18, 811 01 Bratislava, IČO 35 947 888 
(ďalej len „stavebník“), v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom spoločnosťou TOMEX NITRA, 
s.r.o. so sídlom Dunajská 24, 949 11 Nitra, podal dňa 24.09.2020 na mesto Nitra, odbor dopravy, žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu (novostavbu): „Promenada Living Park – vonkajšie stavebné 

a inžinierske objekty“ , v rozsahu stavby: IO 09 Vonkajšie spevnené plochy: IO 09.1 areálové spevnené 

plochy; IO 9.2. Cyklochodník na nábreží; IO 12 Príjazdová komunikácia; IO 20 Stavebné úpravy 
jestvujúcej OK Napervilská – Nábrežie mládeže; IO 30 Zásobovací dvor; na pozemkoch parcelné číslo: 
4637/1;4639; 4641/51; 4641/52; 4641/53; 4647/17 ( v reg. „E“ 3171, 3177/5); 4647/18; 4647/19;  4640/4; 

4646/3 ( v reg. „E“ 3184, 3170/1, 3171); 4646/27; 4646/31; 4646/39; 4453/2; 4453/10; 4453/11; 4455/12; 

4646/28; 4646/29; 4646/30; 4641/3; 4646/1; katastrálne územie: Zobor; na pozemkoch parcelné číslo: 
1390/29; 1390/51; 1390/41; 1390/42; 1392/6; 1392/7; 1392/8; 1391/3; 1392/27; katastrálne územie: 
Chrenová; na pozemkoch parcelné číslo: 1654/6; 4767/98; 273/2; katastrálne územie: Nitra.  
 
Dňom podania žiadosti, dňa 24.09.2020 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 na 
stavbu (§ 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)) a 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 vydanie stavebného povolenia zo dňa 24.09.2020 (bez príloh).   
2. Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní - Účelom stavby je 

vybudovanie areálových spevnených plôch, cyklochodníka, príjazdovej komunikácie, zásobovacieho 
dvoru a úravy jestvujúcej OK Napervilská – Nábrežie mládeže 

 Uvedený zámer posúdilo Ministerstvo  životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia 
enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov  na životné 
prostredie, v zisťovacom konaní podľa § 37 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 
záverečné stanovisko číslo: 2178/2017-1.7/at zo dňa 09.05.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
26.06.2017.  

 Uvedený dokument je prístupný na stránke: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/promenada-living-park-nitra 

 

 

 

 
         Ing. Matúš Maruniak          
          dočasne poverený výkonom funkcie 
                                                                                                      vedúceho odboru dopravy 
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Zverejnením údajov stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 58 ods. 3 stavebného zákona. Kópia 
žiadosti o vydanie stavebného povolenia 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 rozhodnutia: 
 
 
Zverejnené dňa: ..................................                                        Ukončené dňa: ............................... 

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

 

 


