
MESTO  N I T R A,  
Mestský úrad v Nitre, odbor   s t a v e b n é h o   p o r i a d k u 

Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 
Číslo: SP  9440/2020-002-Ing.Br                                                                                 V Nitre, dňa 20.07.2020 

 
O Z N Á M E N I E 

- v e r e j n á      v y h l á š k a - 
 
V e c:  Oznámenie o začatí stavebného konania a oznámenie o upustení od ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania 
 

Dňa 26.06.2020 podal stavebník: Peter Šindler  International  transport, so sídlom  Novozámocká 20,  
949 01 Nitra (IČO: 11 862 629), v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom: Ing. Jozefom Čuboňom, 
bytom Mons. Vagnera 17,  949 12 Nitra, (IČO  33 713 553),  (ďalej len „navrhovateľ“), žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu (novostavbu): 

 
„Špitálka - Polyfunkčný objekt“  

- Nitra, Špitálska ulica - 
v rozsahu stavby: 

A)      Stavebné objekty: 
SO 301 Polyfunkčný  objekt 
parcelné číslo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4,   katastrálne územie: Nitra 
Zvislé nosné konštrukcie sú v 1.PP tvorené železobetónovými obvodovými stenami hrúbky 300mm 
kombinovanými so železobetónovými stĺpmi priemeru 250mm. Železobetónové stropy a stĺpy sú z betónu 
C30/37, steny C25/30. Zvislé nosné konštrukcie vo vyšších podlažiach sú riešené výstavbou so systémom 
strateného debnenia, čiže jedná sa o železobetónovú konštrukciu..   
Schodisko bude zrealizované ako monolitické železobetónové ukladané na stropnú dosku a železobetónovú 
stenu. Stuženie objektu je zabezpečené výťahovou šachtou a niektorými priečnymi stenami. 
 Obvodové konštrukcie budú riešené ako železobetónové (systém strateného debnenia). Konštrukcia bude 
zateplená zväčša systémovým zatepľovacím systémom, čiastočne bude riešená s pred sadeným fasádnym 
obkladom (napr. Eternit). Ustúpené podlažia sú riešené s predsadeným fasádnym obkladom s použitím 
maloformátového plechového obkladu. 
Polyfunkčný objekt je tvorený dvomi samostatnými sekciami (objektmi), ktoré sú v rámci 1PP prepojené 
spoločnou hromadnou garážou. 
Na 1NP sa nachádzajú prenajímateľné priestory a hlavné vstupy do objektu, vo dvorovom krídle sa aj na 
1NP nachádzajú byty. Na podlažiach 2-3NP sa nachádzajú štandardné byty, na ustúpenom podlaží sa 
nachádzajú nadštandardné mezonetové byty. Všetky podlažia sú prepojené schodiskom a výťahom. 
Dve samostatné budovy sú prístupné z ulice aj dvoru, kde je aj riešený vjazd do podzemných garáží a 
parkovanie. Ostatné plochy sú riešené ako zeleň a súkromné záhradky k bytom na prízemí. V polyfunkčnom 
objekte sa spolu nachádza  29 bytov (6 x 4-izbový KK, 7 x 3-izbový KK; 16 x 2-izbový KK) z toho v budove 
A 12 a v budove B 17. Na ustúpenom podlaží sa nachádzajú byty so strešnými terasami, ktoré ponúkajú 
výhľady na okolie a kalváriu. 
Zastavaná plocha na úrovni 1NP / koeficient zastavanosti 1126 m2  / 0,47 
Zastavaná plocha na úrovni 1PP / koeficient zastavanosti 1423 m2  / 0,59 
Počet nadzemných podlaží 4 + ustúpené podlažie 
Počet podzemných podlaží 1 
Predpokladaný počet obyvateľov 75 obyvateľov 
Počet parkovacích miest spolu v suteréne objektu 40 
 
Vybavenie: 
- zdravotechnika, plynoinštalácia, vykurovanie, elektroinštalácia, bleskozvod, vzduchotechnika 

  Vykurovanie (Teplá voda a cirkulácia) 
Ohrev TV pre byty bude centrálny a bude prebiehať v plynovej kotolni v zásobníkovom ohrievači TV 
(návrh U.K.). Cirkulačnými čerpadlami a cirkulačným potrubím spolu s termostatickými ventilmi TCV 
vmontovanými do každého stúpacieho potrubia cirkulácie bude zabezpečený   kolobeh   ochladenej   
teplej   vody   pre   opätovný   ohrev   v plynovej   kotolni. 

     V kotolni budú   inštalované  dve kotlové  jednotky na zemný plyn: nástenné kondenzačné kotle 
      Vaillant eco TEC plus VU INT 806/5-5 Q = 2 x 74,7 kW. Celkový   výkon  kotolni bude  149,4  
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      kW (16,2 m3/h). 

 Vzduchotechnika  a klimatizačné zariadenia 
       Zar. č. 1 – Vetranie garážových priestorov na 1. PP 
       Zar. č. 2 – Rekuperácia bytov. priestorov na 1.NP, 2.NP, 3.NP, UPN č.1, UPN č.2 
       Zar. č. 3 – Odvetranie soc. priestorov na 1.NP, 2.NP, 3.NP, UPN č.1, UPN č.2 
       Zar. č. 4 – Príprava pre odsávanie od digestorov na 1.NP, 2.NP, 3.NP, UPN č.1  
       Zar. č. 5 – Vetranie pivničných kobiek na 1. PP 
       Zar. č. 6 – Chladenie bytových priestorov na UPN č.1, UPN č.2 
       Zar. č. 7 – Vetranie kotolne na 1. PP 
 

B)       Inžinierské objekty 
 

SO 101 Vodovodná prípojka 
      parcelné číslo: 2889, 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. ú. Nitra 
Napojenie objektu na spoločnú vodovodnú prípojku z HDPE rúr D63 z ulici Špitálska, kde bude napojená na 
verejný vodovod. Vodomerná šachta bude umiestnená na pozemku investora. 
Napojenie vodovodnej prípojky bude prevedené navŕtavacím pásom. Za napojením bude osadený zemný 
uzáver DN50 so zemnou zákopovou súpravou. Vodovodná prípojka bude vyhotovená z PE D63/5,8 /2“/ v 
dĺžke 8,0 m a bude privedená do navrhovanej vodomernej šachty– umiestnenej na pozemku investora. 
V navrhovanej vodomernej šachte bude osadená vodomerná zostava s fakturačným vodomerom. Vodovodná 
prípojka bude vyspádovaná do verejného vodovodu. 
Vodomerná šachta sa vybuduje podľa projektovej dokumentácie s minimálnymi vnútornými rozmermi 
900x1200x1800 mm. Prípojkové potrubie bude privedené do navrhovanej vodomernej šachty osadenej v km 
0,008, ktorá je umiestnená 1,0 m za hranicou nehnuteľnosti. 
 
SO 102 Kanalizačná prípojka jednotnej kanalizácie 
      parcelné číslo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, 1906/1,   k. ú. Nitra     
Navrhovaná kanalizačná prípojka DN200 bude odvádzať splaškové a dažďové vody z navrhovaného objektu 
a bude napojená na verejnú kanalizáciu vedenú po Hodžovej ulici. Od bodu napojenia bude vedená 
kanalizačná prípojka k navrhovanému objektu. Kanalizačná prípojka bude ukončená kanalizačnou šachtou 
DN1000. Kanalizačná prípojka jednotnej kanalizácie  PVC rúr DN 200,dl.17m Kanalizačná prípojka bude 
prepojená na vnútorný odpad z navrhovaného polyfunkčného objektu v hĺbke -1,20. Projekt stavby rieši 
zaústenie kanalizačnej prípojky PVC DN 200 do verejnej kanalizácie DN 1500 do hornej tretiny 
kanalizačného potrubia nalepovacou odbočkou DN 1500/200 pod 45° uhlom. Potrubie jestvujúcej verejnej 
kanalizácie DN 1500 sa nachádza na opačnej strane cesty, za krajnicou komunikácie. 
Križovanie s miestnou komunikáciou je navrhnuté pretláčaním oceľovej chráničky D350 v dĺžke 16,0 m pod 
teleso miestnej komunikácie. V km 0,017 sa vybuduje betónová odovzdávacia šachta DN 1000, ktorá je 
umiestnená pred bytovým domom (Hodžova ul.). 
 
SO 103 Plynová prípojka 
      parcelné číslo:  2889, 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. ú. Nitra 
Navrhovaný polyfunkčný objekt v Nitre na ulici Špitálska na par.č. 2897, 2898/1,2,4, bude pripojený na 
odber plynu z jestvujúceho STL plynovodu z oceľových rúr DN 100, tlak 100 kPa, STL pripojovacím 
plynovod HDPE D32/3 z PE rúr (dĺžka 7,0 m). Pripojenie sa prevedie v krajnici miestnej komunikácie 
(Špitálska ul.) pred par.č..2898/1 kde bude osadený zemný uzáver DN25 a ostrý prepoj sa zrealizuje bez 
odstávky plynu frézovaním cez uvedený uzáver. Za prepojom bude osadená prechodka (oceľ-PE USTR 
32/25). NTL pripojovací plynovod siaha od napojenia na distribučný plynovod po HUP v skrinke (RaMOZ) 
umiestnenej na hranici pozemku. Vo trvale vetrateľnej skrinke bude umiestnený STL regulátor plynu Francel 
B10, nový membránový plynomer BK-G16MT DN40 (určil SPP) s príslušnými armatúrami. Ďalej pokračuje 
NTL plynové potrubie z HDPE d63/5,8 (vnútro areálový rozvod) (2 kPa) až k navrhovanému objektu (dĺžka 
4,0 m) do plynovej kotolne. 
 
SO 104 Prípojka  NN  
      parcelné číslo: 2889, 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. ú. Nitra 
Pripojenie objektu bytového domu na elektrickú distribučnú sieť NN sa urobí z plánovaných poistkových 
rozpájacích skríň označených SR1, SR2 riešených v rámci objektu „Káblový distribučný rozvod NN“. 
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Rozpájacie skrine budú osadené na hranici predmetného pozemku zo strany ulice Špitálska a budú napojené 
z novej transformačnej stanice TS1.  
Polyfunkčný objekt sa skladá z dvoch blokov (A+B, samostatné vstupy). Každý sa napojí z jednej rozpínacej 
skrine samostatne káblom NAYY-J 4x120mm2 uloženým v zemi. Káblové vedenia prípojky sa ukončia 
priamo vo veľkokapacitných elektromerových rozvádzačoch RE osadených v samostatnej miestnosti so 
vstupom priamo z exteriéru na prízemí každého bloku bytového domu.  
 
SO 105 Elektrická prekládka  prípojok NN  

parcelné číslo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. ú. Nitra   
Pilierový elektromerový rozvádzač RE Friends je napojený vzdušnou prípojkou od objektu z druhej strany 
Štefánikovej triedy. Prípojka má vodiče typ 4 x 70 AlFe6, ktoré pri RE sú ukončené na betónovom stĺpe 
a z neho káblom prepojené do skrine RE. Táto prípojka v dĺžke 49m aj s betónovým stĺpom budú po 
zrealizovaní novej prípojky demontované. 
Novú prípojku urobiť káblom typ NAYY-J od novej rozpájacej skrine označenej SR1. Dĺžka kábla je 35m. 
Dimenzia kábla bude určená v ďalšom stupni projektu. 
Garáž pre osobný automobil, p.č.2899 je napojená káblom typ CYKY-J 4 x 6 z jestvujúcej rozpájacej skrine 
SR 0051-4/57. Kábel na garáži je ukončený v prípojkovej skrini typ SPP1/1.  
Rozpájacia skriňa SR 0051-4/57 je umiestnená vo fasáde objektu p.č.2898/4, ktorý bude asanovaný. 
Napojená je káblom z pilierovej rozpájacej skrine SR 0051-4/56. 
Asanáciu objektu je potrebné realizovať tak, aby rozpájacia skriňa SR 0051-4/57 a aj napojenie garáže ostalo 
funkčné. Po zrealizovaní terénnych úprav po asanovanom objekte, urobiť v trase podľa situácie novú 
prípojku NN pre garáž káblom typ NAYY-J 4 x 16. Kábel napojiť v rozpájacej skrini SR 0051-4/56. Po 
objekt garáže kábel navrhujeme uložiť v zemi, odkiaľ pod omietkou nad vstupnými dverami garáže kábel 
prejde do jestvujúcej skrine  SPP1/1. 
Po zrealizovaní novej prípojky demontovať skriňu SR 0051-4/57. Pri zrušených kábloch demontovať len ich 
nadzemné časti. Káble uložené v zemi budú demontované v prípade ich odkopania pri iných zemných 
prácach. Samostatné výkopy na demontáž nie sú v projekte uvažované. 
 
SO 201 Asanácia objektov a spevnených plôch 

parcelné číslo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. ú. Nitra     
Na pozemku sa nachádzajú v súčasnosti  tri objekty. Pri odstraňovaní stavby postupovať spôsobom 
postupného rozoberania, a pri búracích prácach sa nebudú používať ťažké stavebné mechanizmy 
 Jestvujúci objekt č. 1 pozostáva z  dvojpodlažného skladu o rozm. cca (9,6 x 19,9 m)   a   spevnené plochy  
o veľkosti cca 1500 m2 na parcele sa všetky odstránia. Objekt je prevedený v pôdorysnom tvare „L“ a je 
zhotovený v tradičnej technológii. Zastrešenie objektu je prevedené sedlovou strechou . Strešná krytina – 
veľkoformátová plechová. Zastavaná plocha objektu:  191 m2. 
Jestvujúci objekt č. 2 -objekt jednopodlažného skladu  v tvare „L“ o rozm. (cca 11,16 x 24,3  a 6,0 x 12,8 m),  
sa odstráni. Objekt je prevedený v pôdorysnom tvare „L“ a je zhotovený v tradičnej technológii. Zastrešenie 
objektu je prevedené plochou  strechou . Strešná krytina – veľkoformátová plechová. Zastavaná plocha 
objektu:  342 m2 
Jestvujúci objekt č. 3 - oplotenie pozostáva viacerých druhov oplotenia a brán. 
Západnú stranu  parcely ohraničuje betónový /murovaný plot výšky +-2,5 m, celkovej dĺžky 62,0 m. 
Z hornej strany plota je vyhotovené oplechovanie. 
 
SO 202 Areálová kanalizácia 
      parcelné číslo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. ú. Nitra  
Navrhovaná areálová splašková kanalizácie bude odvádzať splaškové vody z polyfunkčného objektu do 
jednotnej kanalizácie (SO 204.3). Do splaškovej kanalizácie je možné vypúšťať len splaškové vody. 
Kanalizáciu tvorí potrubie DN200 z SN8. Na trase kanalizácie budú osadené revízne kanalizačné šachty. 
 
SO 204 Sadové úpravy 

parcelné číslo: 2898/1, 2898/2, 2898/4,  k. ú. Nitra    
V rámci vnútrobloku navrhovanej novostavby vznikne spoločný priestor  s chodníkom a posedením 
s bodovou výsadbou drevín - stromov, krov. Ide o rozvoľnenú výsadbu listnatých, ihličnatých 
a vždyzelených druhov drevín. V tomto priestore je vybudovaný chodník pre peších a priestor na posedenie 
s mobiliárom – lavičkami, odpadkovým košom a popolníkom. Priestor dopĺňajú aj herné prvky.  
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 Vedľa miesta určeného na parkovanie je navrhovaná líniová výsadba drevín – stromoradie listnatých drevín 
a v severnej časti smerom od bytového domu na Hodžovej ulici je výsadba  vždyzelených krov.  
Výsadby bytových záhrad budú riešené minimalisticky. V záhradách, ktoré budú súčasťou bytov na prízemí 
vo východnej časti riešeného územia navrhujeme bodovo vysadiť okrasne kvitnúce listnaté stromy menšieho 
vzrastu. Predpokladá sa, že budúci vlastníci dotvoria priestor záhrady podľa vlastného vkusu a potrieb. 
Záhony pred budovou navrhovaného polyfunkčného objektu, pozdĺž Špitálskej ulice majú formu zelených 
pásov v chodníku, kde je navrhovaná výsadba vždyzelených krov, ktorá bude doplnená výsadbou kvitnúcich 
cibuľovín a tráv. Ostatnú plochu bude tvoriť parkový trávnik.  
Sadové úpravy v blízkosti reštaurácie Friends, kde bude umiestnená trafostanica, sú riešené vo forme 
výsadieb krov a trávnika.  
 
SO 205 Areálový rozvod NN a areálové osvetlenie 
      parcelné číslo: 2898/1, 2898/2, 2898/4,  k. ú. Nitra 
V rámci umelého osvetlenia sa uvažuje s vonkajším osvetlením areálu stožiarmi, jedná sa o jeden združený 
vývod, ktorý bude ovládaný súmrakovým spínačom a prípadne aj ručne v rozvádzači spoločnej spotreby.  
Pre osvetlenie prístupových ciest a parkovacích miest sa použijú parkové svietidlá so sodíkovými výbojkami 
SON-T 50W, prípadne s LED zdrojmi rovnakého svetelného výkonu, osadenými na oceľových rúrkových 
stožiaroch LPH do 5m. 
 
SO 206  Oplotenie a malá architektúra 
      parcelné číslo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4,  k. ú. Nitra 
Oplotenie č.  1 
Areál bude čiastočne oplotený nízkym 1m  vysokým  oplotením  najmä   na  rozhraní súkromných záhrad a 
spoločného dvora.  Dĺžka oplotenia = 22,5 m..  Celková výška oplotenia bude 2000mm.                                                        
Oplotenie č.  2 
Oplotenie sa bude nachádzať aj na rozhraní dvorov vedľajších bytových domov. Dĺžka plota 28,5 m 
Oplotenie č. 3 okolo trafostanice 
Pozemok trafostanice bude podobne oplotený plotom v kombinácii so stálo zelenými kríkmi. Dĺžka 
oplotenia 20,7 m. Pre vstup na pozemok trafostanice sa v jestvujúcom oplotení nahradí jeden pevný plotový 
dielec dvojkrídl. bránou š.2700 mm v podobnom dizajne ako sú jestvujúce plotové dielce.  
Stanovisko TKO 
Pre uloženie troch kusov 1100 l smetných kontajnerov sa zriadi spevnená plocha o výmere 13,0 m2  + pevné 
nepriehľadné oplotenie z pohľadového betónu 
Drobná architektúra 
V priestore vnútrobloku sú navrhované materiálovo a typovo podobné prvky mobiliáru, ktoré budú 
umiestnené v spevnenej ploche z drenážnej dlažby resp. v chodníku z betónovej dlažby.  
MOBILIÁR          7 ks  
Lavička s operadlom         5 ks 
Odpadkový kôš                     1 ks 
Popolník          1 ks 
 
Prevádzkový súbor  
PS    Výťah 
parcelné číslo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4,   katastrálne územie: Nitra 
Osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I.) elektrický lanový s výťahovým strojom s plynulou 
reguláciou frekvenčným meničom-630 kg, max .8 osôb 1m/s. 
 
na pozemkoch parc. číslo:   2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4 – vlast. právo na základe LV č. 6392 
katastrálne územie:   Nitra   
navrhovateľ má k par. č.:   1906/1, 2039/1, 2889, 2893 - iné právo - súhlas vlastníka mesta Nitra  
                                                  s uložením inžinierskych sieti  
charakter stavby:  stavba trvalá 
účel stavby:                              SO 301 pozemná stavba – polyfunkčná budova – 29 bytov v budove A (12) 
                                                  v budove B (17) administratíva  a občianska vybavenosť 
                                             SO101, SO102, SO103, SO104,  SO105, SO202, SO205- inž. stavby 
                                                  SO 204 –  sadové  úpravy 
                                                  SO 201 –  asanácia objektov a spevnených plôch 
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                                                  SO 206  – oplotenie a malá architektúra 
                                                  Inžinierska stavba – rozvody sietí, 
charakter stavby:                      stavba trvalá  
navrhovateľ:                             Peter Šindler  International  transport, so sídlom  Novozámocká 20,  Nitra 
                         
 
Podrobnosti stavebných objektov sú zrejmé z projektovej dokumentácie stavby na územné konanie 
(spracovateľ: A.K. CSANDA-PITERKA, Riečna 2 , 949 01  Nitra v termíne 11/2019). 

K umiestneniu stavby bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby                                       
č. SP 14213/2018-004 -Ing.Br  zo dňa 19.02.2019 právoplatné dňa 29.03.2019. 
Uvedeným dňom podania žiadosti  bolo začaté stavebné konanie. 

Mesto Nitra, ako  príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní  a  stavebnom  poriadku (stavebný zákon)  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej  len „stavebný  
zákon“), podľa § 61 ods. 1, § 61 ods. 4  a § 61 ods. 6 stavebného zákona 

 
o z  n  a  m  u  j  e  

 
začatie stavebného konania účastníkom konania (§ 61 ods. 4 stavebného zákona – pri stavbách s veľkým 
počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou 
vyhláškou  ) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne, obvyklou formou. 
 V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 
pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhovanej stavby.  
 V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že účastníci konania, ktorým bolo 
oznámenie doručované verejnou vyhláškou, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr 
v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 

Zároveň v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že 
na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní 
územného plánu zóny, sa neprihliada. 

V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej 
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. 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 neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenie účastníkom konania (§ 61 ods. 4 
stavebného zákona – pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí 
účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou  ) sa považuje posledný deň jej vyvesenia   na 
úradnej tabuli Mesta Nitra, resp. na úradnej tabuli mestskej časti – Staré mesto,  resp. na internetovej stránke 
mesta Nitra. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá počas konania zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc. Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí stavebného konania oznámené osobitne, 
obvyklou formou. 
 Do podkladov rozhodnutia (predloženej projektovej dokumentácie stavby, dokladov, stanovísk 
a posúdení) je možné nahliadnuť na Meste Nitra, Mestskom úrade v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra - 
v Klientskom centre služieb - v dňoch pondelok, utorok a štvrtok v čase od 800 do 1500,  v stredu od 800 do 
1645, v piatok v čase od 800 do 1345, prostredníctvom službukonajúceho pracovníka oddelenia stavebného 
poriadku - č. telefónu klientskeho centra: 037/65 02 134 a u vybavujúceho pracovníka – Ing. Alena 
Buriová, č. telefónu: 037/65 02 335. 
 
                                                                          
 
 
 
 

  Ing. Mária    J a n č o v i č o v á                                                                                             
                                                         vedúca odboru stavebného poriadku 
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Verejnou vyhláškou  sa doručí účastníkom konania: navrhovateľovi: Peter Šindler  International  
transport, so sídlom  Novozámocká 20,  Nitra( IČO: 11 862 629), vlastníkom dotknutých  pozemkov, podľa 
parcelných čísel: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, 1906/1, 2039/1, 2889, 2893  na ktorých je stavba 
umiestnená, a vlastníkom susedných pozemkov  a najbližších stavieb podľa parcelných čísel: 
2894, 2895, 2900/4, 2801, 2902, 2903, 2907, 2905, 2893, 2892, 2891, 2890, 2077/1, 4565,4564/17, 2632/4, 
katastrálne územie : Nitra (zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona – pri stavbách s veľkým počtom 
účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou  
a v zmysle § 26 správneho poriadku) – k oznámeniu č. SP   9440/2020-002-Ing.Br  – 20.7.2020 – 
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres v M 1:1000 
 
 
 

1. Mesto Nitra – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní : 
 

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

2. Mesto Nitra – VMČ č.2 – mestská časť Staré mesto– zverejnenie po dobu 15 dní : 
 

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

3. Internetová stránka mesta Nitra www.nitra.sk - zverejnenie po dobu 15 dní : 
 

Zverejnené dňa : ................................... Ukončené dňa : ................................ 
 
 
 
 
Na vedomie navrhovateľovi: 
4. Peter Šindler  International  transport, so sídlom  Novozámocká 20,  949 01 Nitra  v konaní 
    zastúpený splnomocneným zástupcom: Ing. Jozef Čuboň , Mons. Vagnera 17,  949 12 Nitra 
 
 
Doručí sa dotknutým orgánom:  
5.Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
6.Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. č.8, 949 01 Nitra 
7.Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra 
8.Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
9.Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
10.Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 01 Nitra 
11.Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 
12.Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
13.SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
14.Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
15.Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
16.SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 
17.Technická inšpekcia a.s. Mostná 66 , 949 01 Nitra 
 
Na vedomie:  
18.Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta 
19.Mestský úrad v Nitre, odbor majetku 


