
MESTO  N I T R A , Štefánikova trieda 60, Nitra 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: OD-13763/2020-010-Ing.Dá                                                                                 Nitre dňa 07.06.2021                                                                       
 

Titl. 
LIVING PARK, a.s.  
Ventúrska 18 
811 01 Bratislava  
_____________________________________ 
Vec: Stavebné povolenie na stavbu   

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 
 

Dňa 24.09.2020 podal 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,  na meste 
Nitra, odbor dopravy, žiadosť na vydanie stavebného povolenia stavby (novostavby): „Promenada 
Living Park – vonkajšie stavebné a inžinierske objekty“, stav. obj. IO 09 Vonkajšie spevnené 
plochy: IO 09.1 Areálové spevnené plochy; IO 09.2 Cyklochodník na nábreží; IO 12 
Príjazdová komunikácia k objektu; IO 20 Stavebné úpravy jestvujúcej OK Napervillská - 
Nábrežie mládeže; IO 30 Zásobovací dvor; parc. č.: 4637/1;  4639; 4 641/51; 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; 4646/29; 4646/30; 
4641/3; 4646/1; v katastrálnom území: Zobor; parc. č.: 1390/29; 1390/51;  1390/41; 1390/42; 
1392/6; 1392/7; 1392/8; 1391/3; 1392/27; v katastrálnom území: Chrenová. 
 
Mesto Nitra, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“) a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), prerokoval v uskutočnenom stavebnom konaní 
predloženú žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po jeho preskúmaní 
podľa §§ 60, 61 a 62 stavebného zákona  v y d á v a  

 
s t a v e b n é    p o v o l e n i e , 

 

ktorým  podľa § 66 stavebného zákona  
p o v o ľ u j e 

stavbu (zmena dokončenej stavby) 
 

„Promenada Living Park – vonkajšie stavebné a inžinierske objekty“ 
 

v rozsahu stavby  
IO 09 Vonkajšie spevnené plochy: 
IO 09.1 Areálové spevnené plochy 
- parcelné číslo: 4637/1, 4639, 4647/17 (podľa registra „E“ 3171), 4647/19; katastrálne územie: 

Zobor     
- Vonkajšie pešie a pojazdné plochy zo strany hlavného pešieho prístupu od Napervillskej ulice 

a zo strany rieky Nitra na celej ploche medzi cyklochodníkom a budovou Living Parku; Objekt 
zahŕňa: 
- pešie dláždené plochy medzi cyklochodníkom a fasádou budovy, plochy hlavného pešieho 

prístupu od centra mesta, mestskej časti Chrenová a Zobor - z Napervillskej ulice, pojazdné 
aj pre vozidlá technickej údržby 

- pešie dláždené plochy pri vozovke príjazdovej komunikácie a za budovou 
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- umiestnenie líniového odvodnenie spevnených plôch – odvodňovacích žľabov, pre 
odvodnenie peších plôch okolo detského dopravného ihriska 

- dopravno-prevádzkovú schéma cyklochodníka  
- Dláždené plochy sú navrhnuté s povrchom z betónovej dlažby, resp. s povrchom z kamennej 

mozaikovej kocky, na podkladných vrstvách zo štrkopiesku a podkladného betónu  
IO 09.2 Cyklochodník na nábreží 
- parcelné číslo: 4647/17 (podľa registra „E“ 3171, 3177/5), 4637/1, 4647/18, 4647/19; 

katastrálne územie: Zobor     
- Z dôvodu obmedzení organizácie funkčných plôch nábrežia umiestených v ochrannom pásme 

VTL plynovodu bolo zrušené riešenie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v jestvujúcej 
trase po hrádzi rieky Nitra (presun nábrežného cyklochodníka z koruny hrádze za líniu nornej 
steny ochrany VTL plynovodu, smerom k objektu OC Promenada) a to zmenou polohy 
a parametrov na obojsmernú cestičku len pre cyklistov, v trase za ochranným pásmom VTL 
plynovodu   

- Obojsmerný cyklochodník je navrhnutý v dĺžke 429,55 m, šírka cyklistických pruhov je 2x1,25 
m, od peších promenádnych plôch bude oddelený varovným a signálnym pásom dlažby, v šírke 
0,40 m; povrch cyklochodníka bude tvorený asfaltovým kobercom zelenej farby, na 
podkladných vrstvách z asfaltového betónu a kameniva; výškovo bude plynulo prepojený 
s jestvujúcou trasou cyklochodníka; začiatok navrhovaného cyklochodníka je na rampe 
vychádzajúcej z pod mosta na breh rieky, ukončený bude pripojením na jestvujúcu spoločnú 
cestičku pre chodcov a cyklistov 

- Nový brehový múrik bude vybudovaný v úseku od výjazdu rampy spod mosta až po pripojenie 
navrhovanej cyklotrasy na jestvujúcu spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov; konštrukčne je 
navrhnutý ako železobetónový, s navýšením o 0,60m nad korunu súčasného múrika; jestvujúci 
brehový múrik z betónových prefabrikátov bude odstránený;  

- Úprava plôch ochranného pásma VTL plynovodu je formou sadových úprav, s prevahou 
trávnatých plôch doplnených mlatovými chodníkmi; výsadba vysokej zelene je navrhnutá medzi 
ochranným pásmom 4 m a odstupovou vzdialenosťou 5 m (podľa technického predpisu 
prevádzkovateľa VTL plynovodu). V ochrannom pásme, v súbehu s VTL plynovodom, nie sú 
navrhnuté žiadne IO. 

IO 12 Príjazdová komunikácia k objektu 
- parcelné číslo: 4641/51, 4641/52, 4641/53, 4640/4, 4641/3, 4646/1, 4639; katastrálne územie: 

Zobor     
- Prístupová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3, kategórie MO 7,5/30 s vozovkou šírky 

6,50 m a s jednostranným chodníkom šírky 2,00 m, je navrhnutá v úseku od konca ramena  
okružnej križovatky (priechodu pre chodcov) po zásobovací dvor; celková dĺžka prístupovej 
komunikácie od ramena "4" okružnej križovatky (IO 20) po zásobovací dvor (IO 30) bude 
215,50 m. Ukončená a dopravne zaslepená bude v pripojení na jestvujúcu dvojpruhovú 
komunikáciu od podjazdu pod rýchlostnou komunikáciou R1a pred zásobovacím dvorom. 
Jestvujúca jednopruhová komunikácia (toho času riadená striedavo obojsmerne cestnou 
svetelnou signalizáciou so šírkou vozovky 3,00 m) sa od zásobovacieho dvora dobuduje na 
dvojpruhovú až k podchodu pod R1a. 

- Z komunikácie bude pred zásobovacím dvorom jeden samostatný jednosmerný vjazd do 
hromadných garáží pod budovou i vo viacpodlažnom parkovom dome a dva samostatné 
jednosmerné výjazdy z týchto  garáží. Komunikácie v podzemných garážach budú vzájomne 
prepojené a zokruhované 

- Súčasťou dobudovania vozovky a chodníka k podchodu je aj rozšírenie súčasnej jednopruhovej 
vozovky šírky 3,00 m od zásobovacieho dvora k podchodu pod rýchlostnou komunikáciou R1a 
na dvojpruhovú so šírkou vozovky 5,00 m, ktorá bude prevádzkovaná obojsmerne z a na smer 
od mestskej časti Zobor. 

 



- 3/17 - OD-13763/2020-010-Ing.Dá  – 07.06.2021 - 
 

- V krátkom jednopruhovom úseku pod podchodom zostane riadená striedavo obojsmerne 
cestnou svetelnou signalizáciou. Stĺpik CSS sa zo súčasnej polohy od okružnej križovatky 
premiestni pred podchod. Dĺžka dvojpruhovej vozovky 80 m od zásobovacieho dvora zabezpečí 
dostatočný čakací úsek pre čakajúce vozidlá bez upchatia vjazdu do dvora.       

- V trase dvojpruhovej komunikácie od zásobovacieho dvora k chodníku pred podchodom pod 
R1a bude dobudovaný jednostranný chodník šírky 2,00 m, v dĺžke 79,20 m. 

- Súčasťou objektu príjazdovej komunikácie budú aj plochy malého zásobovacieho dvora so 
zásobovacou rampou pred okružnou križovatkou pre zásobovacie vozidlá kategórie N1,  
pripojenia k trom rampám z 1. PP, plochy vjazdu k areálu detského dopravného ihriska 
a vyhradeného čakacieho státia pre 2 vozidlá TAXI + 1 pre pohotovostné vozidlo rýchlej 
zdravotnej služby.   

IO 20 Stavebné úpravy jestvujúcej OK Napervillská - Nábrežie mládeže 
- parcelné číslo: 4646/29, 4646/27, 4646/3 (podľa registra „E“ 3184, 3170/1, 3171), 4646/30, 

4646/31, 4646/39, 4455/12, 4453/11, 4453/10, 4453/2; katastrálne územie: Zobor     
- parcelné číslo: 1390/29, 1390/51, 1390/42, 1391/3, 1392/6, 1392/7, 1392/8, 1392/27, 1392/41; 

katastrálne územie: Chrenová     
- Dobudovanie spojovacích vetiev (bypassov) na všetkých 4 ramenách okružnej križovatky. 
- Súčasťou stavebných úprav bude aj vybudovanie chodníkov na všetkých spojovacích vetvách 

po vonkajšom obvode, zrušenie priechodov cez smerové ostrovčeky, doplnenie ochranného 
zábradlia na dvoch spojovacích vetvách, úprava trvalého dopravného značenia, terénne schody 
na spojovacej vetve 2-3 z uličného chodníka po svahu na parkový chodník z betónových 
obrubníkov a dlažby a  doplnenie funkčného odvodnenia. 

- Nové priechody pre chodcov budú riešené v bezbariérovej úprave aj s dlažbou pre nevidiacich, 
nasvetlené budú intenzívnym LED osvetlením. 

IO 30 Zásobovací dvor 
- parcelné číslo: 4639; katastrálne územie: Zobor     
- Zásobovanie väčších obchodných jednotiek vozidlami kategórie N2 a N3 je riešené spevnenou 

plochou zásobovacieho dvora v severnej časti objektu a zásobovacou rampou; 
- Zásobovací dvor dĺžky 73,75 m a šírky 16,20 m, sprístupní šikmé zásobovacie stojiská pred 

zásobovacou rampou. Súčasťou objektu bude úvraťové obratisko šírky 12,0 m v dĺžke úvrate 
17,50 m od vozovky prístupu 

- Konštrukcia vozovky bude zhodná s konštrukciou príjazdovej komunikácie, s povrchom 
z asfaltového betónu, na podkladných vrstvách z kameniva, štrkodrvy a štrkopiesku   

- Vybuduje sa pešia plocha z betónovej zámkovej dlažby k sprístupneniu požiarneho schodiska 
a ku vstupu do objektu za ním zo zásobovacej rampy;  

 

parcelné číslo:  4637/1;  4639; 4 641/51; 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; 4646/29; 4646/30; 4641/3; 4646/1;  

katastrálne územie:  Zobor; 
parcelné číslo: 1390/29; 1390/51;  1390/41; 1390/42; 1392/6; 1392/7; 1392/8; 1391/3; 

1392/27; 
katastrálne územie:  Chrenová; 
 

stavebník  má k par. č.:        1390/51 - vlastnícke právo na základe LV 3350 
          4639,  4641/51,  4641/52,  4641/53,  4647/18,  4647/19 -  iné  právo  na    
          základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 21.05.2018, uzavretej    
          s vlastníkom   pozemku   podľa    LV   č. 4757 -  LIVING PARK PRO,        
          a.s., Ventúrska 18, 811 01 Bratislava 
          4637/1, 4640/4,   4646/3  ( podľa  registra  „E“  3170/1, 3171), 646/27, 
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          4646/31,  4646/39,  4647/17  (podľa registra „E“ 3171, 3177/1, 3177/3,   
          3177/4, 3177/5)  -  iné  právo  na  základe Zmluvy o budúcej zmluve na  
          zriadenie vecného bremena  -  Rímskokatolícka cirkev, Sídelná kapitula  
          Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra zo dňa 26.08.2020 
          1390/29,  1390/42,  1392/6,  1392/7, 1392/8,  1392/41, 4646/1, 4647/17  
          (podľa  registra  „E“  3177/2 ) - iné právo na základe Zmluvy o budúcej  
          Zmluve  na   zriadenie   vecného   bremena   - Rímskokatolícka  cirkev,  
          Biskupstvo Nitra,   Nám.   Jána   Pavla   II. č.  7,  950 50  Nitra  zo  dňa  
          26.08.2020 
          4453/2, 4453/10, 4453/11, 4455/12,4646/29, 4646/30, 1391/3, 1392/27 
          -  iné právo  na  základe  Zmluvy  o  výpožičke č. 161/2021/OM zo dňa    
          05.02.2021 uzavretej  s vlastníkom pozemkov Mestom Nitra;  

                                              4641/3 -  iné právo  na  základe Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie  
                                              vecného bremena - Nitriansky samosprávny kraj,Rázusova 2/A, 949 01  
                                              Nitra, zo dňa 28.02.2020 
charakter stavby:            stavba dočasná – v zmysle zmlúv; 
účel stavby:                           inžinierska stavba – komunikácie, chodníky, spevnené plochy,  
                                              cyklochodník; 
účel stavby:                          inžinierska stavba – spevnené plochy, vjazd; 
doba trvania stavby:             stavba dočasná – v zmysle zmlúv; 
s termínom dokončenia:       do 36 mesiacov od začatia stavby; 
 

Pre umiestnenie stavby bolo vydané Mestom Nitra územné rozhodnutie o umiestnení stavby, 
rozhodnutím č.j. SP 11393/2018-033-Ing.Já zo dňa 15.04.2020 (právoplatné dňa 05.06.2020). 
 

Uvedený zámer posúdilo Ministerstvo  životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia 
enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov  na životné 
prostredie, 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 
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 
 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:  
1. stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou  

tohto  povolenia  (pre stavebníka),  prípadne  zmeny  nemôžu  byť  urobené   bez  
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu;  

2. pred začatím stavby, zmeny stavby, musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a 
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným 
geodetom a kartografom; 

3. pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie 
vlády  SR   č.   396/2006   Z.z.   o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na  
stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu 
životného prostredia podľa osobitných predpisov (v súlade s § 43i ods. 3, písm. h stavebného 
zákona   a   § 13   vyhlášky   MŽP SR   č.   532/2002 Z.z.,  ktorou   sa   ustanovujú   podrobnosti  
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o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie); 

4. pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, ktoré 
upravujú všeobecné požiadavky na uskutočnenie stavieb, ako i príslušné technické normy 

5. stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky – dodávateľ bude spoločnosť INPEK, s.r.o., 
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra; 

6. stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 2 písm. h stavebného zákona oznámiť písomne 
stavebnému úradu presný dátum začatia stavby;  

7. na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej 
stavby. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona 

8. stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 
štátneho stavebného dohľadu;  

9. stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 
zák. č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov). Stavebník je povinný si vyžiadať od 
stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia; 

10. v prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať pred uplynutím 
tohto termínu o jeho predĺženie; 

11. pred dokončením stavby, stavebník zabezpečí po realizačné zameranie stavby a zakreslenie do 
podkladov katastrálneho úradu. Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia (§79 stavebného zákona) 

12. ku kolaudácii stavby stavebník zabezpečí osadenie trvalého dopravného značenia, ktoré bude 
odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom v Nitre a predloží určenie trvalého 
dopravného značenia vydané príslušným správnym cestným orgánom;  

13. Trvalé pripojenie účelovej komunikácie musí byť zrealizované v súlade s STN 7361 IO a 
projektovou dokumentáciou. V rámci pripojenia účelovej komunikácie, ktorá sprístupňuje 
obchodné centrum Promenada Living park je potrebné zrealizovať stavebné objekty tak, ako je 
to uvedené vyššie. 

14. Zriadením trvalého pripojenia nesmie byť ohrozená bezpečnosť  cestnej premávky na miestnej 
komunikácii Napervilská. 

15. V prípade poškodenia verejných komunikácií pri budovaní pripojenia, je žiadateľ povinný túto 
uviesť  do pôvodného stavu. Požadujeme obnoviť obrusnú vrstvu okružnej križovatky.  

16. Zriadením pripojenia sa nesmú zmeniť odtokové pomery na priľahlých miestnych 
komunikáciách, okružnej križovatke. 

17. Pre zriadenie vjazdu bol v zmysle cestného zákona, §3b, ods. 4 vydaný súhlas na zriadenie 
vjazdu Krajským dopravným inšpektorátom v Nitre spisom Č. p.: KRPZ-NR-KD12I -007/2018-
Ing. z 01.02.2018. 

18. Reálne dopravné zaťaženie komunikácií bude nutné počas užívania stavby preveriť  a v prípade 
preukázania, že zrealizované úpravy komunikácií nepostačujú a vyžadujú ďalšie opatrenia a 
úpravy z hľadiska dopravnej situácie, bude investor zaviazaný tieto dobudovať na vlastné 
náklady. 

19. investor zabezpečí porealizačné zameranie zrealizovanej stavby a zrealizovaných inžinierskych 
sietí. Porealizačné zameranie odovzdá v digitálnej forme na magnetickom médiu v CAD 
formáte   (.dwg, .dgn)   na   UHA MsÚ  v  Nitre.  Potvrdenie o odovzdaní zamerania v digitálnej  
forme stavebník predloží stavebnému úradu ku kolaudačnému konaniu; 

 

20. podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov  
 

20.1. Mesto Nitra – č.j. ˇUHA/7345/2020-Žu-r – 30.06.2020 
- podmienky sú stanovené samostatným rozhodnutím č.j. ÚHA/7345/2020-Žu-r zo dňa 

30.06.2020 (právoplatné dňa 26.07.2020); 
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20.2. MsÚ v Nitre, odbor dopravy – č.j. OD 807/1/2021 –06.05.2021 
- Podmienkou určenia v prípade druhej etapy je nutnosť konzultácie, týkajúcej sa dĺžky realizácie 

stavebných prác a s tým súvisiacich obmedzení, vopred s KDI Nitra. Určenie DDZ použitého v 
II. fáze bude určené s časovým obmedzením po vzájomnej dohode. 

- Dopravné značenie a dopravné zariadenia je potrebné osadit' v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o 
dopravnom značení a nadvözne v zmysle príslušných platných technických noriem a predpisov. 

20.3. Ministerstvo  ŽP   SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva,  
      odbor posudzovania vplyvov na ŽP  -  č.j. 2178/2017-1.7/at- 09.05.2017 
- Bolo vydané samostatné rozhodnutie v zisťovacom konaní, č.  2178/2017-1.7/at zo dňa 

09.05.2017 (právoplatné dňa 26.06.2017); 
20.4. Ministerstvo  ŽP   SR,  sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, odbor posudzovania vplyvov  
      na ŽP  -  č.j. 573/2021-1.7/fr 27291/2021 - 18.05.2021 
- návrh uvedený v žiadosti na vydanie stavebného povolenia v rámci stavby „Promenada Living 

Park, Nitra”, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom a so záverečným stanoviskom č. 
2178/2017-1.7/at zo dňa 09. 05. 2017 vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky, sekciou environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odborom 
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona a jeho relevantnými  

20.5. OkÚ Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, odd. OP a VZŽP– č.j. OU-NR-OSZP3- 2018/016161- 
     -02-F32 - 07.03.2018  
- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; 
- Odpady vzniknuté pri výstavbe investície predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na  

zhodnotenie. 
- Pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, 

je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom podľa zákona (§ 14 ods. 1 zák. 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov).  

- pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia 
legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.  

- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o 
množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.  

20.6. OkÚ Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, odd. OP a VZŽP- č.j. OU-NR-OSZP3-2018/016163-
02-F46 – 08.03.2018 
- Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ust. § 12 zákona o ochrane 

prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Z.z.) platí prvý stupeň ochrany.  
- Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom 

podľa ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.  
- Podľa ust. § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť 

dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo 
k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.  

- Na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas 
mesta Nitra, v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom 
znení s účinnosťou od 01.01.2014 a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  

- Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť 
stavebnému úradu najneskôr pred vydaním stavebného povolenia.  

20.7. OkÚ Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, odd. OP a VZŽP–č.j. OU-NR-OSZP3-2018/016167- 
     02/F49  – 17.05.2018  
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- Dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych. sietí (kanalizácia, vodovod a pod.) 
- Zabezpečiť kladné stanovisko vlastníka, resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu k napojeniu 
- Zabezpečiť kladné stanovisko vlastníka, resp. prevádzkovateľa verejnej kanalizácie k napojeniu 

a odvádzaniu splaškových vôd a prečistených tukových vôd z objektu  
- Zabezpečiť kladné stanovisko vlastníka, resp. prevádzkovateľa odľahčovacích stôk pre 

odvádzanie dažďových vôd zo strechy objektu a prečistených dažďových vôd zo spevnených 
plôch a komunikácií  

- Pre odvádzanie dažďových vôd do vodného toku je potrebný súhlas správcu daného vodného 
toku  

- V prípade odvádzania dažďových vôd do podzemných vôd cez vsakovcie objekty je potrebný 
kladný hydrogeologický posudok vypracovaný oprávnenou osobou  

- Pre vybudovanie skladu, nádrže znečisťujúcich látok (napr. trafostanica, dieselagregát) je 
potrebný súhlas podľa § 27 ods. 1 písmeno c) vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z. 
o vodách), vydaný tunajším úradu (OÚ Nitra)  

- Pre stavby nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného 
toku je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy (OU Nitra) podľa § 27 ods. 1 písmeno a) 
vodného zákona.  

20.8. KPÚ  v Nitre – č.j. KPUNR-2018/1813-5/12829/V – 15.03.2018 
- V prípade zistenia archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 

prác podľa ustanovenia §40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý 
pracovný deň po jeho nájdení Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo 
zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne 
spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania ohliadky je 
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmi zabezpečiť ho 
proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže 
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 
metódami archeologického výskumu. 

- Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s 
ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 
pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodne o poskytnutí nálezného 
a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a 
hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom. 

20.9. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. – č.j. 4634/21176/40603/2020 – 03.03.2020 
- Stavba bude realizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. 

Patrikom Deákom v 01/2020. 
- V prípade zmeny resp. doplnenia stavby zasahujúcej do našich právom chránených záujmov je 

investor povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie stým, že bude v plnom 
rozsahu rešpektovať  naše oprávnené požiadavky. 

- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov investor požiada cestný správny orgán, ktorým pre diaľnice a rýchlostné 
cesty je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydanie povolenia na zvláštne 
užívanie rýchlostnej cesty  R1A ešte pred vydaním stavebného povolenia. 

- Investor bude rešpektovať  všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v 
pozemkoch dotknutej časti rýchlostnej cesty RIA. 

- Osvetlenie stavby pred a počas výstavby nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov 
premávky na rýchlostnej ceste RIA. 

- Investor stavby svojou činnosťou nebude ohrozovať plynulosť a bezpečnosť premávky na 
rýchlostnej ceste R1. 

- Začiatok a ukončenie prác požadujeme vopred oznámiť Stredisku správy a údržby rýchlostných 
ciest 1 Galanta (ďalej len „SSÚR 1“), Matúškovská cesta 886, 924 01 Galanta, vedúci strediska: 
Ing, Csaba Lozsy, tel 0911 109 653 a budete sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi  ním  
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povereného pracovníka, 
- Počas stavebných prac nesmie dôjsť k poškodeniu rýchlostnej cesty a jej súčastí. V prípade  

vzniku škody na majetku NDS je investor povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 
Poškodenie oznámi  NDS - SSÚR 1 Galanta, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri 
odstránení škody. 

- Po ukončení prác investor odovzdá NDS, a. s. oddeleniu preberania investícií a majetkovej 
správy diaľnic a rýchlostných ciest projekt skutočného vyhotovenie prác a geodetické zameranie 
v digitálnej forme DGN. 

20.10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry –  
      - č.j.  CS SVP OZ PN 4722/2020/4 - 18.09.2020 
- K realizácii prác na rekonštrukcii brehového múrika nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing, 

Pavlecha (M: 0905/401 428) k vodohospodárskemu dozoru, s ktorým je práce na pobreží 
potrebné koordinovať, ako aj odsúhlasiť termín realizácie s prihliadnutím na hydrologické 
pomery v povodí toku a tendencie vývoja. 

- Brehový múrik požadujeme realizovať z vodostavebného vibrovaného betónu na celú výšku so 
skosenými hranami. V prípade potreby zabezpečenia dostatočnej výšky, múrik riešiť so 
zábradlím. V realizačnom stupni PD rekonštrukcie múrika predložiť detailné riešenie tvaru a 
skladby objektu s návrhom potreby zábradlia s naviazaním na pôvodný úsek brehového múru s 
časovým harmonogramom a technologickým postupom realizácie. Predmetom realizačného 
projektu bude doriešenie naviazania múrika na rampu cyklopodjazdu a vytvorenie priestorovej 
rezervy pre výjazd kosiacej techniky správcu povodia v danom území. 

- Brehový múr súvisí s navrhovanými terénnymi úpravami na pobreží toku. Prevádzku a údržbu 
múrika v rekonštruovanom úseku zabezpečuje stavebník. 

- Rekonštrukciu brehového múrika realizovať po dilatačný celok s tvaromiestnym určením 
zástupcom správy povodia, 

- K realizácii stavby v priestore koryta a na pobreží je nutný povodňový plán zabezpečovacích 
prác zhotoviteľa prác v čase výstavby v zmysle zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami s 
odsúhlasením na dispečingu SVP š. p. OZ Piešťany a schválením na príslušnom vodoprávnom 
orgáne. Zhotoviteľ stavby predloží správe povodia realizačný stupeň PD s časovým 
harmonogramom. technologickým postupom realizácie a niveletu múrika. 

- V čase realizácie zabezpečiť výkopový a suťový materiál voči pádu a splaveniu do koryta toku. 
- Po zrealizovaní stavby z medzihrádzového priestoru a pobrežia odstrániť pozostatky stavebnej 

činnosti. terén zrovnať, vysvahovať  a dopestovať trávny kryt, 
- Po ukončení prác odovzdať dokumentáciu skutočného prevedenia stavby rekonštrukcie múrika.. 

terénnych úprav, trasy osvetlenia, ochrany VTL plynovodu a objektov na dažďovej kanalizácii s 
prevádzkovým poriadkom. 

20.11. SPP – distribúcia a. s., Bratislava - č.j. TD/PS/0011/2020/Ch – 05.03.2020 
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia 
je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je 
toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi. 

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu 
ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za 
následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, 
pričom stavebníkovi môže byt' za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným 
správnym orgánom.t 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi 
a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050 

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných  
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činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení, 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 
Mlynské Nivy 44Íb, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk) 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 100 m 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), STN EN 
12327, STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 51, TPP 702 07 
TPP 935 02 TPP 906 01, TPP 702 091, TPP 702 10, TPP 920 04, TPP 934 01 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Jozef Arendás, tel č. +421 37 242 3705) 
vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-
D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 

- ostatné podmienky sa netýkajú predmetného stavebného povolenia; 
20.12. ZSVS a.s., OZ Nitra – č.j. 39496-2020 - 21.07.2020 
- Pri realizácii IO 20 Stavebné úpravy jestvujúcej OK Napervilská Nábrežie mládeže, IO 21 

Stavebné úpravy jestvujúcej OK Wilsonovo nábrežie — Mostná a IO 12 Príjazdová 
komunikácia k objektu požadujeme všetky zariadenia a príslušenstvo IS, majúce vzťah k terénu 
resp. pozemnej komunikácii prispôsobiť  novej úrovni povrchu terénu, 

- Pred začatím výkopových prác žiadame o vytýčenie IS v správe ZsVS a.s. OZ Nitra 
pracovníkom OZ Nitra. 

- Pri realizácii stavby požadujeme dodrža podmienky STN EN 805, STN EN 752, v súbehu a pri 
križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005 a Š 19 Zákona č. 442/2002 Zaz. 

- ostatné podmienky sa netýkajú predmetného stavebného povolenia; 
20.13. Slovak Telekom, a.s., Bratislava - č.j. 6612024111 - 28.08.2020 
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň  

je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.  
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť  
podľa bodu 3.  

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 
povereného správou sieti:  
Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 376566312, +421 0902719875  

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant.  

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné 
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 
SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.  

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, S.r.o. o zákaze zriaďovania skládok  
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materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.  

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma.  

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 

68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  
- V prípade, že žiadateľ bude 50 zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie.  

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.  

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 
stránke: https:/lwww.telekom.sk/vyiadrenia/ 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.  

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

20.14. Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava- č.j. CD 56517/Pv-270/2020 - 04.08.2020 
- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné 22 kV káblové vedenia, ktorých ochranné pásmo 

žiadame rešpektovať. Pred zahájením výkopových prác je potrebné požiadať spoločnosť  
Západoslovenská distribučná, a.s. o presné vytýčenie podzemných elektrických vedení. 

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa 
543 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými 
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu 
prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) 
všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách 
bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

20.15. ELTODO SK, a.s. – č.j. 230418/PJ - 14.03.2018: 
- Pred realizáciou hore uvedenej stavby žiadajte o vytýčenie trasy SANET-u a dohodnite postup 

prác so správcom siete na nasledujúcom kontaktnom čísle 0948 066 311, 
 

21.   Ďalšie podmienky 
 

21.1 Stavebník  je  povinný  stavenisko  stavby  od počiatku zabezpečiť proti pohybu nepovolaných  
         osôb. 
21.2 Stavebník je povinný  stavbu od prvopočiatku jej realizácie riadne označiť základnými údajmi    
         stavbe  t.j. názov  stavby + názov  a  adresa stavebníka + číslo stavebného povolenia + názov a   
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         adresa  zhotoviteľa stavby. 
21.3 Stavebník  zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na     
          cudzích nehnuteľnostiach  a  stavbách,  pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení     
         Občianskeho zákonníka. 
21.4 Pri  výstavbe  je  nutné  postupovať  tak,  aby nedochádzalo  k ohrozeniu a nadmernému alebo   
          zbytočnému   obťažovaniu  okolia   stavby,   k   znečisteniu   komunikácií,   ovzdušia   a  vôd,                                  
          k zamedzeniu  prístupov  k  priľahlým  stavbám  alebo  pozemkom a  k porušeniu podmienok    
          ochranných pásiem  a chránených území. Staveniskové zariadenia v zastavanom  zemí nesmú                
          svojimi  účinkami,  najmä  exhalátmi,   hlukom,  otrasmi,  prachom,  zápachom,   oslňovaním, 
          zatienením  pôsobiť  na okolie nad prípustnú mieru. Ak účinky na okolie  nemožno  obmedziť 
          na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom čase. 
21.5 Stavebník musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona  
          č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vhodné                 
          na použitie v stavbe (§ 43f stavebného zákona). 
21.6 Skladovať  materiál na verejných  priestranstvách  sa zakazuje. Použitie  týchto  priestorov       
          je viazané na osobitné povolenie vydané príslušným Mestským úradom. 
21.7  Investor je povinný pred  začatím prác prizvať všetkých  správcov  podzemných  vedení k ich 
         vytýčeniu. 
21.8  Stavebník  je  povinný  ku  kolaudačnému   konaniu   predložiť  všetky  doklady  o výsledkoch                   
         skúšok, zápisy a certifikáty, ako i   dokladovať  dodržanie  podmienok  stavebného  povolenia, 
         územného rozhodnutia 
21.9  Stavebné   povolenie   stráca    platnosť,   keď   do  dvoch   rokov    odo    dňa    nadobudnutia   
         právoplatnosti nebude stavba zahájená. 
 

22.   Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania: 
22.1. Dotknutá verejnosť – Ing. Andrej Sitkey Lomnická 18, 949 01 Nitra, ako účastník konania  
doručil dňa 20.01.2021 cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy 
slovensko.sk, nasledovné pripomienky.:  
Pripomienka č. 22.1.1:  
citujem:  „namietam vypustenie realizácie stavebného objektu IO 21 „Stavebné úpravy jestvujúcej 
okružnej križovatky Wilsonovo nábrežie - Mostná”, ktorý je súčasťou právoplatného územného 
rozhodnutia. Objekt bol vypustený resp. jeho realizácia bola odložená napriek skutočnosti, že v 
územnom konaní bol požadovaný útvarom hlavného architekta a jeho opodstatnenosť  bola 
posúdená autorizovaným inžinierom Ing. Štefanom Lisým. Taktiež namietam, že tak bolo vykonané 
bez náležitého odôvodnenia resp. kapacitného posúdenia, pričom v prípade, že objekt nebude 
realizovaný do kolaudácie polyfunkčného centra, táto skutočnosť môže negatívne ovplyvniť 
bezpečnosť a plynulosť  cestnej premávky.“ 
- pripomienku stavebný úrad  z a m i e t o l   z dôvodov, uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia  
 

Pripomienka č. 22.1.2:  
citujem:  „namietam, že napriek skutočnosti, že stavebný úrad v právoplatnom územnom rozhodnutí 
vyhovel námietke upraviť technické parametre podjazdu pre cyklistov pod Zoborským mostom a 
cestičky pre chodcov a cyklistov v podjazde pod cestou RI, tak aby boli v súlade s STN 736110 a TP 
85/2019, uvedená námietka nebola do predloženej dokumentácie zapracovaná. Bolo tak vykonané 
napriek skutočnosti, že z dôvodu zrušenia priechodu pre chodcov na križovatke MK Napervillská — 
Nábrežie mládeže a samotnou výstavbou OC sa predpokladá zvýšenie intenzity cyklistov a chodcov 
v predmetných úsekoch. Uvedené môže negatívne ovplyvni' bezpečnosť a plynulosť  cestnej 
premávky.“ 
- pripomienku stavebný úrad  z a m i e t o l   z dôvodov, uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia  
 

Pripomienka č. 22.1.3:  
citujem:  „namietam, že napriek skutočnosti, že stavebný úrad v právoplatnom územnom rozhodnutí  
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vyhovel námietke medzi okružnými križovatkami doriešiť priečne prepojenie cyklotrás, ktoré sa 
nachádzajú na oboch stranách rieky, uvedená námietka nebola do predloženej dokumentácie  
zapracovaná.“ 
- pripomienku stavebný úrad  z a m i e t o l   z dôvodov, uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia  
 

Pripomienka č. 22.1.4:  
citujem:  „po nahliadnutí do spisového materiálu dňa 15.05.2021 namietam, že jeho súčasťou nie je 
určenie trvalého dopravného značenia na miestnych a účelových komunikáciách vydaného v súlade 
s 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, „ 
- pripomienku stavebný úrad  z a m i e t o l   z dôvodov, uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia  
 
23.   Zoznam účastníkov konania  
1. LIVNG PARK a.s., Ventúrska 18, 811 01 Bratislava  
2. LIVING PARK PRO a.s., Ventúrska 18, 811 01 Bratislava  
3. Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra  
4. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra  
5. Mesto Nitra, p. primátor, MsÚ Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra   
6. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
7. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava   
8. Ing. Andrej Sitkey, Lomnická 18, 949 01 Nitra 
9. Ing. Róbert Kukučka, Javorová 2, 949 01 Nitra 
10. Mgr. Michaela Hefková, Nábrežia mládeže 75, 949 01 Nitra 
 

O d ô v o d n e n i e  
 

Dňa 24.09.2020 podal 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,  na meste 
Nitra, odbor dopravy, žiadosť na vydanie stavebného povolenia stavby (novostavby): „Promenada 
Living Park – vonkajšie stavebné a inžinierske objekty“, stav. obj. IO 09 Vonkajšie spevnené 
plochy: IO 09.1 Areálové spevnené plochy; IO 09.2 Cyklochodník na nábreží; IO 12 
Príjazdová komunikácia k objektu; IO 20 Stavebné úpravy jestvujúcej OK Napervillská - 
Nábrežie mládeže; IO 30 Zásobovací dvor; parc. č.: 4637/1;  4639; 4 641/51; 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; 4646/29; 4646/30; 
4641/3; 4646/1; v katastrálnom území: Zobor; parc. č.: 1390/29; 1390/51;  1390/41; 1390/42; 
1392/6; 1392/7; 1392/8; 1391/3; 1392/27; v katastrálnom území: Chrenová. 
 

Pre umiestnenie stavby bolo vydané Mestom Nitra územné rozhodnutie o umiestnení stavby, 
rozhodnutím č.j. SP 11393/2018-033-Ing.Já zo dňa 15.04.2020 (právoplatné dňa 05.06.2020). 
 

Špeciálny stavebný úrad v súlade s § 58a ods. 3 stavebného 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, listom č. OD-13763/2020-002-Ing.Dá zo dňa 08.10.2020, zverejnil kópiu návrhu 
(bez príloh) na vydanie stavebného povolenia zo dňa 24.09.2020 a údaje o sprístupnení 
právoplatného rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie 
enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, č. 2178/2017-1.7/at zo dňa 09.05.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2017, 
vydaného v zisťovacom konaní (zisťovacie konanie 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). 
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Údaje sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Nitra a na internetovej stránke mesta Nitra, 
www.nitra.sk počas trvania konania, až do právoplatnosti stavebného povolenia. 
Špeciálny stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona, oznámil oznámením č.: . OD-
13763/2020-004-Ing.Dá zo dňa 10.05.2021  všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom začatie stavebného konania a pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania.  
Špeciálny stavebný úrad podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určil, že účastníci konania môžu 
svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní  odo dňa doručenia 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je 
možné nahliadnuť do podkladov konania.  
Do podkladov rozhodnutia - predloženej projektovej dokumentácie, dokladov, stanovísk a posúdení 
dotknutých orgánov bolo účastníkom konania umožnené nahliadnuť v priebehu konania. 
Dňa19.05.2021 bol nahliadať do podkladov rozhodnutia Ing, Andrej Sitkey, Lomnická 582/18, 
Nitra – dotknutá verejnosť, o čom bol spísaný záznam o nazeraní do spisu č, OD-13763/2020-006-
Ing.Dá.  
 

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad určil, že v rovnakej lehote do 7 
pracovných dní  oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň 
ich stavebný úrad poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. Dotknuté orgány boli 
upozornené, že ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný 
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote 
neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí. V určenej lehote žiadny dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie 
lehoty.  
Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich 
vyplývajúce boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia pre realizáciu stavby.  
 

Špeciálny stavebný úrad v súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona zaslal listom č.: OD-
13763/2020-005-Ing.Dá zo dňa 10.05.2020 Ministerstvu životného prostredia SR, Odboru 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, zákonom stanovené prílohy k vydaniu záväzného 
stanoviska v zmysle § 38 ods. 4 zákona 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. 
 

Počas stanovenej lehoty boli uplatnené nasledovné námietky a pripomienky účastníkov konania:  
Dotknutá verejnosť – Ing. Andrej Sitkey Lomnická 18, 949 01 Nitra, ako účastník konania  
doručil dňa 20.01.2021 cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy 
slovensko.sk, nasledovné pripomienky, ktorými sa stavebný úrad zaoberal a rozhodol o nich tak ako 
je uvedené vo výroku rozhodnutia (bod 22. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach 
účastníkov konania) z nasledovných dôvodov : 
 

Pripomienka č. 22.1.1:  
citujem:  „namietam vypustenie realizácie stavebného objektu IO 21 „Stavebné úpravy jestvujúcej 
okružnej križovatky Wilsonovo nábrežie - Mostná”, ktorý je súčasťou právoplatného územného 
rozhodnutia. Objekt bol vypustený resp. jeho realizácia bola odložená napriek skutočnosti, že v 
územnom konaní bol požadovaný útvarom hlavného architekta a jeho opodstatnenosť  bola 
posúdená autorizovaným inžinierom Ing. Štefanom Lisým. Taktiež namietam, že tak bolo vykonané 
bez náležitého odôvodnenia resp. kapacitného posúdenia, pričom v prípade, že objekt nebude 
realizovaný do kolaudácie polyfunkčného centra, táto skutočnosť môže negatívne ovplyvniť 
bezpečnosť a plynulosť  cestnej premávky.“ 
- pripomienku stavebný úrad  z a m i e t o l  z nasledovných dôvodov: 
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 Dôvodom nezahrnutia tohto samostatného inžinierskeho objektu do prebiehajúceho stavebného 
konania bola skutočnosť, že nebolo možné majetkoprávne vysporiadať záber do pozemku parc. 
č. 273/2 k.ú. Nitra vo vlastníctve Kúpele Bojnice a.s. (ich nesúhlasné stanovisko zo dňa 
10.03.20). V súčasnosti sa spracúva projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia 
na IO 21, tak aby sa stavebník vyhol záberu pozemku v ich vlastníctve. Tento samostatný 
inžiniersky objekt bude z tohto dôvodu predmetom samostatného stavebného konania.  

 

Pripomienka č. 22.1.2:  
citujem:  „namietam, že napriek skutočnosti, že stavebný úrad v právoplatnom územnom rozhodnutí 
vyhovel námietke upraviť technické parametre podjazdu pre cyklistov pod Zoborským mostom a 
cestičky pre chodcov a cyklistov v podjazde pod cestou RI, tak aby boli v súlade s STN 736110 a TP 
85/2019, uvedená námietka nebola do predloženej dokumentácie zapracovaná. Bolo tak vykonané 
napriek skutočnosti, že z dôvodu zrušenia priechodu pre chodcov na križovatke MK Napervillská — 
Nábrežie mládeže a samotnou výstavbou OC sa predpokladá zvýšenie intenzity cyklistov a chodcov 
v predmetných úsekoch. Uvedené môže negatívne ovplyvni' bezpečnosť a plynulosť  cestnej 
premávky.“ 
- pripomienku stavebný úrad  z a m i e t o l  z nasledovných dôvodov:    
 Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov citujem : Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť 
uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada.  

 Úprava pod Zoborským mostom - úprava bude predmetom samostatného konania. Ing. Lisý 
spracúva  projektovú dokumentáciu pre stavebné úpravy podjazdu pre peších a cyklistov pod 
Zoborským mostom. Následne po jej spracovaní budú podané relevantné žiadosti.  

 úprava pod R1 – pripomienka je  splnená, táto úprava je predmetom tohto stavebného konania. 
Tento podjazd bude upravený CSS, samostatným chodníkom pre peších šírky 2,05 m a 
samostatným chodníkom pre cyklistov šírky 2,05 m.  

 

Pripomienka č. 22.1.3:  
citujem:  „namietam, že napriek skutočnosti, že stavebný úrad v právoplatnom územnom rozhodnutí 
vyhovel námietke medzi okružnými križovatkami doriešiť priečne prepojenie cyklotrás, ktoré sa 
nachádzajú na oboch stranách rieky, uvedená námietka nebola do predloženej dokumentácie 
zapracovaná.“ 
- pripomienku stavebný úrad  z a m i e t o l  z nasledovných dôvodov:    
 Priečne prepojenie cyklotrás z oboch strán rieky po moste nie je možné a to z dôvodov 

šírkových parametrov vozovky mosta.  
 Šírka vozovky je 11,50 m, pre 3 jazdné pruhy v šírke 3,00 m potrebujeme záber 9,00 m, 

zostávajúca šírka 2,50 m pre obojsmerné prepojenie cyklotrás nevyhovuje požiadavkám  TP 
085/2019 nakoľko: 

 krajnica vrátane vodiacej čiary od cestného obrubníka má šírku 0,50 m 
 bezpečnostný odstup cyklotrasy od cestného obrubníka a vtokových mreží na moste je min. 0,25 

m 
 Min. šírka obojsmerného cyklistického pruhu je 2,50 m. Po odpočítaní krajnice a 

bezpečnostného odstupu 0,50 + 0,25 zostane pre obojsmerný cyklistický pruh šírka 2,50 - 0,75 
= 1,75 m čo nevyhovuje požiadavke TP 085/2019. 

- Z uvedených dôvodov nie je možné uvedenej námietke vyhovieť. 
 

Pripomienka č. 22.1.4:  
citujem:  „po nahliadnutí do spisového materiálu dňa 15.05.2021 namietam, že jeho súčasťou nie je 
určenie trvalého dopravného značenia na miestnych a účelových komunikáciách vydaného v súlade 
s 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, „ 
- pripomienku stavebný úrad  z a m i e t o l  z nasledovných dôvodov:    
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 Špeciálny stavebný úrad zaviazal stavebníka v podmienkach predmetného stavebného povolenia 
- bod 12 citujem: ku kolaudácii stavby stavebník zabezpečí osadenie trvalého dopravného 
značenia, ktoré bude odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom v Nitre a predloží 
určenie trvalého dopravného značenia vydané príslušným správnym cestným orgánom;  

 

Ostatní účastníci konania v uskutočnenom konaní neuplatnili žiadne námietky a pripomienky 
k vydaniu vodoprávneho povolenia a k uskutočneniu stavby. 
 

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 stavebného zákona a po jej 
prerokovaní v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania zistil, 
že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani 
neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol 
o námietkach a pripomienkach účastníkov konania. 

Predložené stanoviská dotknutých orgánov k navrhovanej stavbe sú kladné; Špeciálny stavebný 
úrad podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona zapracoval do podmienok stavebného povolenia 
podmienky dotknutých orgánov, zabezpečujúce vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov 
stavby a jej užívania na životné prostredie.  
Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a je 
vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov). 
 

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na 
realizáciu uvedenej stavby. 
 

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli aj predložené doklady a stanoviská: 
- 2 x PD stavby, vypracovaná Ing. Štefanom Lisým; 
- doklad o zaplatení správneho poplatku; 
- splnomocnenie na zastupovanie v konaní pre TOMEX Nitra, s.r.o. zo dňa 17.02.2020 a zo dňa 

27.04.2018; 
- plnomocenstvo účastníčky konania Mgr. Michaely Hefkovej pre Ing. Ivana Jančeka zo dňa 10.01.2019; 
- výpis z LV 3350; 
- kópia katastrálnej mapy; 
- zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 21.05.2018 (LIVING PARK a.s. a LIVING PARK 

PRO a.s.); 
- zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.08.2020 (RKC Biskupstvo Nitra a 

LIVING PARK, a.s.); 
- zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 28.02.2020 (NSK a LIVING PARK, a.s.); 
- zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien ZM/2020/ zo dňa 17.09.2020 (NDS, a.s. 

a LIVING PARK, a.s.); 
- zmluva o výpožičke č.j. 161/2021/OM zo dňa 05.02.2021 (Mesto Nitra a INPEK, s.r.o. a LIVING 

PARK, a.s.); 
- územné rozhodnutie vydané mestom Nitra, č.j. SP 11393/2018-033-Ing.Já zo dňa 15.04.2020 

(právoplatné dňa 05.06.2020); 
- záväzné stanovisko Mesta Nitra č.j. SP 12085/2020-002-Ing.Já zo dňa 21.08.2020; 
- záverečné stanovisko vydané MŽP SR, Sekciou enviromentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, Odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. 2178/2017-1.7/at zo dňa 
09.05.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2017, 

- záväzné stanovisko MŽP SR, sekcia posudzovania vplvov na ŽP, odb. posudzovania vplyvov na ŽP, č.j. 
28350/2021-1.7/fr 27291/2021 zo dňa 27.05.2021; 

- rozhodnutie Mesta Nitra, č.j. SP 13393/2018-006-Ing.Dá zo dňa 06.08.2018; 
- list MŽP SR č.sp. 7053/2017-9.2 zo dňa 15.12.2017; 
- záväzné stanovisko vydané mestom Nitra č. ÚHA-5093/4/2017 zo dňa 13.02.2018; 
- súhlas MsÚ v Nitre, OM, č.j. 12389/2018/OM, 148431/2018 zo dňa 15.10.2018; 



- 16/17 - OD-13763/2020-010-Ing.Dá  – 07.06.2021 - 
 

- stanovisko MsÚ v Nitre, ÚHA, k investičnému zámeru, č.j. 3618/2020 zo dňa 05.03.2020; 
- rozhodnutie Mesta Nitra, č.j. ÚHA/7345/2020-Žu-r zo dňa 30.06.2020 (právoplatné dňa 26.07.2020); 
- určenie DDZ MMsÚ v Nitre, od, č.j. OD 807/1/2021 zo dňa 06.05.2021; 
- vyjadrenie OÚ Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, odd. OP a VZŽP č.j. OU-NR-OSZP3-2018/016161-02-

F32 zo dňa 07.03.2018; 
- vyjadrenie OÚ Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, odd. OP a VZŽP č.j. OU-NR-OSZP3-2018/016163-02-

F46 zo dňa 08.03.2018; 
- vyjadrenie OkÚ Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, odd. OP a VZŽP č.j. OU-NR-OSZP3-2018/016167-

02/F49 zo dňa 17.05.2018; 
- záväzné stanovisko Okresného úradu Nitra, odbor KR, č.j. OÚ-NR-OKR-2017/013239/2 zo dňa 

06.03.2017; 
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Nitre,  č.j. KPUNR-2020/4798-3/20577/HOL/PVL 

zo dňa 18.03.2020; 
- stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre, č.: KRHZ-NR-2020/000100-

004 zo dňa 27.07.2020; 
- vyjadrenie Ministerstva obrany SR, č.: ASM-41-649/2020 zo dňa 12.03.2020; 
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, č.j. HZP/A/2018/00839 zo dňa 

03.04.2020; 
- vyjadrenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., č.j. 4634/21176/40603/2020 zo dňa 03.07.2020; 
- vyjadrenie SVP, š.j., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, č.j. CS SVP OZ PN 4722/2020/4 zo dňa 

18.09.2020; 
- odbborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava, č. 4792/4/2020 zo dňa 22.09.2020; 
- vyjadrenie  Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava, č.j. RSEZ Stred, CD 56514/VPv-270/2020 zo 

dňa 04.08.2020; 
- vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., OZ Nitra, č.j. 39496-2020 zo dňa 21.07.2020;  
- vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, č.j. TD/PS/0011/2020/Ch zo dňa 05.03.2020; 
- vyjadrenie T-Com Slovak Telecom a.s Bratislava, č.j. 6612024111 zo dňa 28.08.2020; 
- vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. Bratislava, č.j. BA-3139/2020 zo dňa 24.09.2020; 
- stanovisko ELcomp, s.r.o. Nitra zo dňa 26.02.2020; 
- stanovisko ELTODO SK, a.s. Bratislava, č.j. 230418/PJ zo dňa 23.04.2018; 
- stanovisko SATRO, s.r.o. zo dňa 07.09.2020 – situačný výkres;  
 

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku stavebného 
povolenia. 

P o u č e n i e 
 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti 
tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa  doručenia rozhodnutia.  
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 
rozhodnutie vydal, t.j. na  mesto  Nitra  so sídlom na Mestskom úrade v Nitre, Odbor dopravy, 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.  
                                                                                                        
                                                           
                                                                                                           Marek Hattas  
                                                                                                      primátor mesta Nitry 
 




