
MESTO NITRA 
Mestský úrad v Nitre, odbor stavebného poriadku 

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
Č: SP 14415/2019-002-Ing. Tr                                                                      V Nitre dňa 24.09.2019 
 
 
Vec: Informácia o podaní žiadosti o územné rozhodnutie 
 
Navrhovateľ: TOPNR2 s.r.o., Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO 50 551 825 , v konaní 
zastúpený splnomocneným zástupcom: TOMEX Nitra, s.r.o., Dunajská 24, 949 11 Nitra podal 
dňa 19.08.2019 na mesto Nitra návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : 
„Obytná zóna Hviezdoslavova“, Nitra , Hviezdoslavová ulica, na pozemkoch parc. č. 7186/1, 
7730, 7186/23, 7723, 7728/2, 7729/1, 7729/2, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740/2, 7740/4, 2409/2 
(„E“ 2579/12 LV7463) , k. ú. Nitra. 
 
Dňom podania žiadosti, dňa 19.08.2019 bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začaté konanie vo veci vydania územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia (§ 39a, § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „stavebný zákon“).  
 
V zmysle § 35 ods. 2 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:  
 
Kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 19.08.2019 (bez príloh).  
 
 
 

Ing. Mária Jančovičová 
vedúca odboru stavebného poriadku 

 
 
Doručením verejnou vyhláškou stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 35 ods. 2 stavebného zákona. Kópia 
návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho 
právoplatného ukončenia.  
Príloha: Kópia návrhu na vydanie územného rozhodnutia  
 
Doručí sa:  
1. Mesto Nitra - úradná tabuľa - zverejnenie do právoplatnosti územného rozhodnutia:  

 
Vyvesené dňa:  ............................................................. Zvesené dňa:  .............................................................. 
 
Podpis a pečiatka:  ............................................... Podpis a pečiatka:  ................................................ 
 
2. Internetová stránka www.nitra.sk - zverejnenie do právoplatnosti územného rozhodnutia:  

 
Zverejnené dňa:  ............................................................. Ukončené dňa: .................................................................. 
 
Podpis a pečiatka:  ............................................... Podpis a pečiatka: ............................................................. 


