
Mesto Nitra 
Mestský úrad Nitra, odbor stavebného poriadku, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

Číslo: SP 18083/2020-003-Ing.Tr            V Nitre, dňa  07.02.2022 
 
 
 
Vec: „Obytný súbor Slnečná pláň Nitra“,  
 informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia 
 

 Stavebník: Building Service a.s., so sídlom: Miletičova 5B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, 
IČO: 36790826, DIČ: 2022408113, podľa §4 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava 1, oddiel Sa, vložka Č. 4165/8, zastúpená splnomocneným zástupcom: Helpinvest 
INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom Vodná 27,94901 Nitra, IČO: 45665753, DIČ: 2023092401, 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 27242/N, Oddiel: Sro, (ďalej len 
„stavebník“), podal dňa 30.12.2020 na mesto Nitra žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby 
(novostavby): „Obytný súbor Slnečná pláň Nitra“, na pozemkoch parcelné číslo, reg. „C“280/38, 
280/74, 280/147, 250/148, 281/149, 280/150, 280/141, 280/152, 280/143, 280/154, 280/155, 280/156, 
280/147, 280/158, 280/159, 280/160, 280/161, 280/162, 280/163, 280/164, 280/165, 280/166, 280/167, 
280/168, 208/169 katastrálne územie: Kynek 

 Dňom podania žiadosti, t. j. dňa 30.12.2020,  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 podľa § 60 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 

 
V zmysle § 58a ods. 3 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 30.12.2020 (bez príloh). 
2. Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní - Účelom stavby je 

výstavba obytného priestoru medzi ulicami Trnavská a Na Dolinu v intraviláne mesta Nitra.  
 Uvedený zámer posúdil Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 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 č.: OU-NR-OSZP3-2020/028950-013 zo dňa 
04.09.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.10.2020. 

 Uvedený dokument je prístupný na stránke:  
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-slnecna-plan-nitra 
 
 
 

         Ing. Mária Jančovičová  
vedúci odboru stavebného poriadku 

 
 
 

Zverejnením údajov si stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 58a 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 
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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 povolenia: 

 
Zverejnené  dňa: ...........................................         Ukončenie zverejnenia dňa: ........................... 

 

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

 
 

3. Mesto Nitra - VMČ č. 5  Kynek– úradná tabuľa - zverejnenie do právoplatnosti stavebného povolenia: 

 

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

 

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

 
 
 
 


