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žr.q.oosŤ o sTAvEBNE povoLENIE
podl'a § 3 zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikaciách (cestný zákon) v zneni neskorších predpisov
a podťa § 58 zákona č. 5011976 Zb. o taemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znelí
neskorších predpisov a § 8 vyhlášky č. 45312000 Z. z.ktorou sa vy,konávajú niektoré ustanovenia stavebného

zákona

1. Stavebník :

MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44lA,82l 09 Bratislava, ktorá je zastúpená splnomocneným zástupcom
spoločnosťou PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin

2. Názov stavbyo druh, účel a miesto stavby :

PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA FAZ^2
Stavebný objekt:
SO 055 Sadovnícke úpravy na parkovisku NV
SO 130 Parkovisko a komunikácie pre nákladné autá (truck parking)
SO 143 Chodník medzi Parkoviskom BUS a ulicou Dolné Hony

Miesto stavby: Priemyselný park Nita
Katastrálne úaemie : Lužianky a Mlynarce

3a. Rozhodnutie o umiestnení stavby :

Územnéroáodnutie sanevyžaduje, nazáklaďepredpisu č.25412015Z.z.z30. septembra2015, §32odsek
(2) - Zákon, ktorým sa mení a dopíňa zÁkon ě. 5011976 Zb o územnom plánovaní a súavebnom poriadku, pretože
stavba je súčasťou prípravy územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie
o qýznamnej investícii dřn 22.6.2015 pod čislom: 2080112015-1000-35613 a osvedčenie o významnej investícii
ďřn 13.7.2015 pod čislom: 20801/2015-1000-33509 .

3b. Zist'ovacie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

Námestie l]udovíta Štura 1, 8l2 35 Bratislava, vyďal Záverečné stanovisko (číslo 4783l20l6-I.'7lpl), ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa l 8.0 1,20 l7

4. Predpokladaný termín dokončenia stavby : máj 2018

5. Parcelné čísla pozemkov na ktorých je navrhovaná stavba:
SO 055 Sadovnícke úpraw na parkoviskuNV
Katastrálne územie Lužianky, parcelné číslo register KNC : 278011,2857 stavebník má vlasfirícke právo
k pozemku na záÁade LV 3330
Katastrá|ne územie Lužianky, parcelné číslo register KNC : 2847l1,285812- vlasfiríkNitra Invest, s.r.o.,
Mostná 29,949 01 Nita (LY 2892), stavebník má iné právo k pozemku na základe nájomnej zmluvy
SO 130 Parkol,isko a komunikácie pre nákladné autá (truck parking)
Katastrálne územie Lužianky, parcelné číslo register KN C: 2780lI,284713,2857 stavebník má vlasfirícke
právo k pozemku na záHade LV 3330
Katastrálne územie Lužianky, parcelné číslo register KN C: 2847lI,285812 - vlastrík Nitra Invest, s,r.o.,
Mostná 29,949 0l Nitra (LV 2892), stavebník má iné právo k pozemku na základe nájomnej zmlur,y
SO l43 Chodník medzi Parkoviskom BUS a ulicou Dolné Hony
Katastrálne územie Lužianky, parcelné číslo register KN C: 285812- vlasírík Nita Invest, s,r.o., Mostná 29,
949 0l Nitra (LV 2892), stavebník má iné právo k pozemku na záklaďe nájomnej zmluvy
Katastrálne úaemie Mlynarce, parcelné číslo register KN C: 10551234 - vlasbrík Mesto Nita (LV 7194) -
n iadenie vecného bremena
Katastrálne rízemie Mlynarce, parcelné číslo register KN C: 10551236- vlasúrík Nitra Invest, s.r.o., Mosbrá 29,
949 01 Nita (LV 7838), stavebník má iné právo k pozemku na záklaďe nájomnej zmluvy
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Pozemky na ktorých je nawhovaná stavba SO 055, SO130, SO 143:
- katastrálne územie Lužianky, parce|né číslo register KN C: 278011,2847l1,284713,2857,285812
- katastrálne lizemie Mlynárceo parcelné číslo register KN C: 10551234,1055/ 236

6. Projektant stavby :

Generálny manažér: PROMT, s.r,o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin - Ing. Michal Masar
Zodpovedný projektanť DOPRAVOPROJEKT a,s., Kominarska 2,4 ,832 03 Bratislava Ing. Marta Kodajová

7. Sp6sob uskutočňovania stavby : dodávateťsky

Odborný dozor bude vykonávať : dodávateť - áotoviteť, rnýber áotoviteťa sa uskutoční v}berorn_im konaním.

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

Stavba sa nacháďza v priemyselnej lokalite Nitra - Sever v katastráInych územiLužianl<y V rámci tejto časti
stavby budú dobudované parkoviská pre nákladnú dopravu pri areáli Stategického parku, Parkoviská budú
napojené na účelové komunikácie v rámci stavby Príprava strategického parku Nibral. fáza,
SO 055 Sadovrúcke úpraw na parkoviskuNV

Za}ďnajú konečnú úpravu a sado,mícke úpravy okolia parkoviska pre nákladné vozidlá.
SO 130 Parkovisko a komunikácie pre nákladné autá (truck parking)

Stavebný objekt SO l30 Parkovisko a komunikácie nákladných áut zabezpečuje parkovanie pre 200 nákladných
a 22 osobných áut. Objekt je nawhnutý v katastrálnom územi Lužiarrky, Parkovisko nákladných áut je nawhnuté
v blízkosti SO 128 obratisko a odstavná plocha pre BUS pri križovatke ,,I", ktoný je nawhnut} v blízkosti okružnej
križovatky anapája sana účelovú cestu SO l04. Premávka na objekte SO l30 je navrhnutá ako obojsmerná.Yjazd
avyjazd vozidiel je zabezpeěený príjazdovou obojsmernom komunikáciou od SO 128 (Vetva,,A").
Oboj smerná komunikácia
Priamo nadvázuje na vetvu "A('SO l28. DÍžka komunikácie je 864,898 m aje umiestnená okolo samotného
parkoviska pre nákladné vozidlá. Vol'ná šírka je 12 metrov. Pozďiž komunikácie v km 0,00-0,280 je po pravej
strane navrhnutý chodníkpre peších šírky 2,0 m, a vkm 0,084-0,175 sú nawhnuté stojiská pre osobné vozídlá
v počte 22 miest. Na komunikácií a stojiskách pre osobné vozidla je nawhnuta betónová vozovka. Plocha vozovky
je 10 l35 m2 a plocha stojísk pre osobné autá jé 464 m2.
Stojisko pre nákladné vozidlá
V rrámci objektu je nawhnuté parkovisko pre nákladné vozidlá, Na tejto ploche je nawhnutých 200 šihných
parkovacích miest pre nákladné auá. Plocha stojiska je nawhnutá s fuhou betónovou vozovkou. V rámci odstavnej
plochy sú nawhnuté aj zelené ostrovčeky, sú umiestnené aj medzijednotliqfmi parkovacími miestami cca po 8
parkovacích miestach. Celkový počet ostrovčekov je 30 ks a plocha ostrovčekov 3 706 m2, Plocha parkoviska
pre nákladné autáje 32 607 m2.
SO l43 Chodník medzi Parkoviskom BIJS a ulicou Dolné Honv

Stavebný objekt SO l43 pozostáva zchodntka, šírky 1,5 m azabezpečuje prepojenie pre chodcov medzi
parkoviskom BUS a ulicou Dolné hony. Celková dlžka chodníka: 252,78 m

Chodník začlna na chodníku pri odstavnej plochepre BUS (SO l28. Chodníkje vedenýpopri telese SO l30 do
staničenia cca km 0,160 SO 143. Ďalej je chodník vedený na násypovom telese až do km 0.25278 (KÚ SO 143)
anapája sa na jestvujúci chodník na ulici Dolné hony. Chodnik je nawhnutý s wchnou wstvou z asfaltového
betónu obrusného. Odvodnenie chodníkovje zabezpečené pozdižnym a priečnyrn sklonom do okolitého terénu.

Predpokladané rozpočtové náklady na realízácíu stavby určené pre účely stavebného konania sú nasledormé:
3 322 000,- €

9. Zoznam všetkých známych účastníkov konania :

MH Invest, s.r.o., Mll.rrské Nivy 44lA, 82l 09 Bratislava
PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin
DOPRAVOPROJEKT a.s,, Kominárska2,4 ,83203 Bratislava - Ing, Marta Kodajová
Niía Invest s.r,o., Mostná 29,949 01 Nitra
Mesto Nitra, Štefanikova tr, 60, 950 06 Nifua
Obec Lužianky, Obecný úrad, Rastislavova266,95l 4l Lužianky
Slovenský vodohospodársky podnik, šáfuy podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica - vlasbrík
susednej parcely
Foxconn Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 29,949 01 Nita - vlastrík susednej parcely
VENDA STAV, s.r.o., Priemyselná47615A,94901Nita- vlasúrík susednej parcely
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava - vlastrík susednej parcely

učastníci konania zo zisťovacieho konania:
1. Občania mesta Nitra v zastúpení:

Ing, Juraj Matejka, Pri Dobrotke 7, 949 01 Nita
- Pavel Varga, Janskeho 4, 949 01 Nitra



- Pavol Civáň, Pri Dobrotke 11,949 0l Nitra
2, Združenie domov}ch samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Roman Cerulík, Štefanikova 59,g4g 01Nitra

Susedné pozemky - k. ú. Lužiankv:
k. ú. Lužianky, parcela register KN C: 277912,278013,Z805l1,2806,2807,2808,2809, 2810,28ll,
2812,2813,2814,2815,2816,2817,2818,2819,2820,2821,2822,2823,282412,2831,2834,2835,2836,
2846,2847 13, 285911,30 1 5, 30 l 6/l ,301613,304I,3043,3044,3045,3047,3049,3050, 305 1, 3052,
3054/I, ktorých vlastríkom je MH Inves!s.r.o., Mlynské Nily 44ld 821 09 Bratislava, LV č. 3330
k. ú. Lužianky, parce|a register KN C: 284'7 14, 2858lI, 285813,3014, ktorých vlastríkom je Nitra
Invest,s.r.o., Mostná 29r949 01 Nitrao LV č.2892
k. ú. Lužianky, parcela register KN C: 3040,3042,3048, 3053/l, ktorých vlastrríkom je MH
Invest,s.r.o., Mlynské Nivy 44lÁ" 821 09 Bratislava, LV č. 3933

Susedné pozemky - k. ú. Ml}ararce:
k. ú. Mlynárce, parcela register KN C: 1055/82, 1055/235 ktorých vlastrríkom je Mesto Nitra,
Stefánikova tr.60, 950 06 Nitra, LY č.7194
k. ú. Mlynárceo parcela register KN C:1055/78, l055l79, 10551236, 1055/269, 10551427, ktorých
vlastníkom je Nitra Invest §.r.o., Mo§tn á 29,949 01 Nitra, LV č. 7838
k. ú. Mlynárce, parcela register KN C: 10551268, 1055, 317, 10551425, ktorých vlastníkom je MH
Invest,s.r.o., Mlynské Nily 44lA, 821 09 Bratislavao LY č.8279
k. ú. Mlynárceo parcela register KN C: 1055/5, ktorých vlasíríkom je Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p., LV č. 7089
k. ú. Mlynárceo parcela register KN C: 10551273, 10551274 ktorých vlasfiríkom je VENDA STAV,
s.r.o., Priemyselná 47615A,94901 Nitra, LV č. 8281
k. ú. Mlynárceo parcela register KN C: 1055/56, ktorých vlastníkom je Západoslovenská distribučná,
a.s.o Culenova 6,816 47 Bratislava,LY č.7629

V Martine, ďňa 22,03,2017

Vybavuje : Ing. Vilrna Galmišová
Mob.:09ll 134218
E-mail: galmisova@promt-mt,sk

4R PROivtI, s.r.r,pRoMT Robotnicka lAtrr:T| MART1N 03ó0l
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Podpi sy nalrhovatel'ov

Prílohy :
- plná moc, qýpis s obchodného registra

- zoznam parciel, cez ktoré prechádza stavba

- list vlastníctva č.2892,7838 (vlastník Nitra Invest, s.r.o. Mostná 29,949 01 Nitra)
- list vlastníctva č. 3330 (vlastník MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44lA, 821 09 Bratislava)
- list vlastníctva č,7194 (vlastník Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra)
- aktuálne snímky z katastrálnej mapy k.ú. Lužianky, , k.ú, Zbehy a k.ú. Mllmarce
- stavebné povolenie na cesty na ktoré sa napájame - právoplatné stavebné povolenie č. UHA-DaCH-5484l2016-007-hg.

Dá, ktoré dňa 04.11,2016 vydalo Mesto Niía Štefánikoua trieda 60, 950 06 Nitra a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
30.1.2o|7

- vyjadrenia a závázné stanoviská a roáodnutia k projektovej dokumentácii - doklady o prerokovaní s dotknutými orgánmi,
ktorých záujmy sú nawhovanou stavbou dotknuté

- osvedčenie o l"ýmamnej investícii n dřn22.6.2015 čislo:2080l/20l5-1000-356l3 a osvedčenie o {zramnej investícii zo
dňa 13.7.2015 čis|o: 2080 l /20 l 5-1 000-33509 .

- právoplatnéZáverečné stanovisko číslo 4783/20l6-1.7/pl, ktoré dňa 04. 11.2016 vydalo Ministerstvo životného prostredia
SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ludovíta Štura t, 8l2 35 Bratislava aktoré nadobud|o
právoplatnosť dňa 1 8. 1.20l 7

- písomné vyhodnotenie spósobu zapracovania podmienok roáodnutia zo zisťovacieho konania podl'a § l40c, ods.2
stavebného zákona. + 1 x projektová dokumentácia

- v dvoch vyhotoveniach projektová dokurnentácia stavby

- doklad o zaplateni správneho poplatku 800,- eur
- iné právo k pozemkom na zÁklade Náiomnej ml|uvy medzi spoločnosťami MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44lÁ, 82l 09

Bratislava a Nitra Invest s.r.o., Mostná 29,949 01 Nitra - bude doložené po podpise znlury


