
MESTO   N I T R A, 

Mestský úrad v Nitre,  Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Číslo: SP 7185/2022-006-Ing.Br                                                                                  V Nitre dňa 07.07.2022 

 

Farguell NITRA s.r.o.  

so sídlom Dolné Hony 8,  

949 01 Nitra 

 –––––––––––––––––– 

Vec: Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením  

 

R O Z H O D N U T I E 

 

                Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval 

žiadosť stavebníka: Farguell NITRA s.r.o. so sídlom Dolné Hony 8, 949 01 Nitra, zapísaný v Obchodnom 

registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro, vl. č. 26489/N   zastúpený     splnomocneným zástupcom:  

RKL  Nitra,     Peter Bányi  bytom    Pod Briežkom 5, 949 11 Nitra   (ďalej len „stavebník“), zo dňa 

27.04.2022, o vydanie povolenia zmeny stavby pred dokončením: „Rozšírenie závodu FARGUELL    

Nitra“ - Priemyselný  park   Nitra – Sever-       v rozsahu stavby:    SO 101   – Prístavba    výrobnej    haly,  

SO 103 -Vrátnica,    v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania 

postupom podľa § 61 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona a vyhlášky 

č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a 

o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie, rozhodol takto:  

 

Podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona 

 

povoľuje   zmenu   stavby   pred   dokončením 

 

stavby (zmena rozostavanej stavby): 

„Rozšírenie závodu FARGUELL    Nitra“  

- Priemyselný  park   Nitra – Sever- 

v rozsahu stavby:  

SO 101 – Prístavba výrobnej haly 

              parcelné číslo  1067/28; 1067/49; 1067/52;  1067/66  katastrálne územie: Drážovce 

  
Zmena pôvodných rozmerov  na  navrhované  rozmery (45,53m x 91,06m) čiastočne pred sadeným 

priestorom kancelárií. Výška prístavby skladovej haly je 13,84m. Vnútorná svetlosť priestoru haly je 

min.6,0m po spodnú hranu oceľovej priehradovky. . Svetlá výška v priestoroch kancelárií je 3,10m. Sklon 

strešnej roviny 2,00 % sa zaraďuje do kategórie plochých striech.  

Dispozícia 1.np : zádverie, 3 x chodba, open office, 4 x kancelária, technicko-hospodárska miestnosť,  

                             2 x WC muži, 2 x WC ženy, miestnosť pre upratovačku, výroba/sklad 
Dispozícia 2.np : Chodba, open office, kuchynka, 4 x kancelária, WC muži, WC ženy, príručný sklad 

Zakladanie:  

Nosné prvky (oceľové stĺpy) budú založené na železobetónových základových pätkách.  

Nosné konštrukcie: Navrhovaná hala ostáva jednoloďová. Nosný systém namiesto prefabrikovaných 

betónových prvkov budú tvoriť oceľové prvky. Základný modul v pozdĺžnom smere haly je 14x6,0m +4m. 

Základný modul v priečnom smere je 35,16m + cca.10m, v administratívnej časti budú doplnené stĺpy po 6m 

moduloch, a na zadnej štítovej stene po cca 4,4m. Hlavnými nosnými prvkami haly budú oceľové stĺpy 

situované v styčníkoch modulových osí. V halovej časti na stĺpy budú položené oceľové priehradové 

konštrukcie so spodnou hranou na kóte min. +6,00m, v administratívnej časti k stĺpom budú pripojené 

primárne a sekundárne oceľové stropné nosníky a strešné nosníky. Atika po celom obvode haly je na kóte 

+8,84m. Podlaha haly je v jednej úrovni. Strecha prístrešku je navrhnutá z po plastovaného trapézového 

plechu T153 hr. 0,88 mm kotvená na oceľové priehradové konštrukcie. Na nosnú strešnú konštrukciu haly sa 

uloží tepelná izolácia minerálna vlna 60mm + 150mm EPS. Vonkajšie opláštenie haly tvoria sendvičové 

panely hrúbky 120mm, vyplnené PIR penou. Vonkajšie opláštenie administratívnej časti tvoria sendvičové 

panely hrúbky 150mm, vyplnené minerálnou vlnou. 
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Vybavenie: 

- zdravotechnická inštalácia, plynoinštalácia, vykurovanie, elektroinštalácia, bleskozvod, 

vzduchotechnika/chladenie, slaboprúdové rozvody,  

 

Umiestnenie a architektonické riešenie SO 101  Prístavba výrobnej haly je navrhnuté nasledovne: 

1. osadenie stavby od hraníc susedných pozemkov: 

- vo vzdialenosti 87,08 m v najužšom mieste (zo severovýchodnej strany objektu) od pozemku p. č. 

1067/36, k. ú. Drážovce  

- vo vzdialenosti 2,25 m v najužšom bode od pozemku p. č. 1067/219, k. ú. Drážovce 

- vo vzdialenosti 37,98m v najužšom bode od pozemku p. č. 1264/41 (parcela komunikácie),  

k. ú. Drážovce 

2. osadenie stavby od susedných stavieb:  

-  Severozápadná strana licuje  s vlastnou existujúcou stavbou spoločnosti Farguell umiestnenej na 

pozemku par. č. 1067/48, 1067/49 k. ú. Drážovce 

- Juhozápadná stena tesne hraničí s vlastnou existujúcou stavbou Farguell umiestnenej na pozemku 

par. č. 1067/48, 1067/49 k. ú. Drážovce 

- Juhovýchodná stena  je odsadená od juhovýchodnej steny existujúcej stavby Farguell umiestnenej na  

pozemku 1067/48, 1067/49 k. ú. Drážovce o 18.1 m 

- ostatné pozemky sú t. č. nezastavané 

3. výškové osadenie stavby: 

- stavba bude osadená na kóte ±0,000=142,10 m. n. m. (P.V.B. = podlaha 1.NP), max. výška je  

+13,84 m od  0,000  

 
SO 103 – Vrátnica 

parcelné číslo:    1067/52,  k. ú. Drážovce 

zmena rozmerov  vrátnice (tvorenej UNIMO bunkou) rozmerov 2750 x 2000 mm   

Zastavaná plocha :  5,5m² 

 
SO 102 – Rekonštrukcia vnútorných priestorov- ostáva bez zmeny. 

 
parcelné číslo:                         1067/28, 1067/50/49,  1067/52,  1067/66,                                              
katastrálne územie:  Drážovce 

navrhovateľ má k par. č.:         1067/28, 1067/50/49,  1067/52,  1067/66,                                                                                               

                                                 vlastnícke  právo na základe  LV č. 3767 

charakter stavby: stavba trvalá 

účel stavby:  SO 101 - nebytová stavba – stavba pre výrobu 

                                                 SO 103 – nebytová stavba -vrátnica                   

s termínom dokončenia:  2 roky od právoplatnosti rozhodnutia o zmene stavby  

navrhovateľa: FARGUELL Nitra  spol. s.r.o. so sídlom Dolné Hony 8,  Nitra,  

                                                 IČO: 36 770 302 

 

 K umiestneniu stavby „Rozšírenie závodu FARGUELL Nitra“  bola vydaná zmena územného 

rozhodnutia o   umiestnení stavby  č. SP 14757/2021-006- Ing. Br., zo dňa 9.2.2022 ( právoplatné 22.3.2022) 

a nahrádza územné rozhodnutie č. SP 4523/2019-009- Ing. Br. zo dňa 107.06.2019, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 107.07.2019 a stavebné povolenie č. 270/2020-012- Ing.Br. zo dňa 18.05.2020 (ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 26.6.2020.) 

 

             Pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením stavby „Rozšírenie  závodu FARGUELL Nitra“   

 - Priemyselný  park   Nitra – Sever- v rozsahu stavby:  SO 101  Prístavba   výrobnej   haly, SO 103 -

Vrátnica,   sa stanovujú tieto záväzné  p o d m i e n k y : 
 

 

1. Zmena stavby pred dokončením bude zrealizovaná podľa dokumentácie overenej v konaní o zmene 

stavby pred dokončením  (spracovateľ: Ing. Attila Csolle, Toboréte 345, 929 01 Kútiky  v termíne 

07/2021), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka. Prípadné 

zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  

2. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť § 52 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie stráca platnosť, 

ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.  
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3. Ostatné podmienky stanovené   v rozhodnutí zmeny územného rozhodnutia o   umiestnení stavby  č. SP 

14757/2021-006- Ing. Br., zo dňa 9.2.2022 (právoplatné 22.3.2022), ktoré  nahrádza územné rozhodnutie 

č. SP 4523/2019-009- Ing. Br. zo dňa 107.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 107.07.2019 a v 

stavebnom povolení č. 270/2020-012- Ing.Br. zo dňa 18.05.2020 ( ktoré nadobudlo právoplatnosť 

26.6.2020) zostávajú naďalej v platnosti. Ich splnenie preukáže stavebník stavebnému úradu 

v kolaudačnom konaní stavby. 

 

4. P o d m i e n k y  dotknutých orgánov: 

4.1 Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia – orgán ochrany prírody a krajiny - č.:  OU-NR-OSZP3-

2021/032088-002 zo dňa 13.9.2021. 

Predmetom projektu je zmena stavby pred dokončením : 

4.2  Na predmetnom území platí I. stupeň  ochrany – všeobecná ochrana prírody a krajiny. 

4.3  V uvedenom území  pre zachovanie prirodzeného druhového zloženia  ekosystémov nevysávať 

a nepestovať nepôvodné druhy rastlín. 

4.4  žiadame , aby  úbytok zelene vzhľadom na rozšírenie spevnených plôch bolo kompenzované sadovými 

úpravami s vyšším pomerom  vzrastlých zelení. 

4.5  Nakoľko ide  o prístavbu k existujúcej hale , stavebník musí použiť technické riešenia ,ktoré zabraňujú  

usmrcovaniu druhov živočíchov , prednostne umožniť zachovávanie existujúcich úkrytov, hniezdísk 

a zimovísk hlavne v strešných a podstrešných priestoroch). V prípade ich zrušenia, je potrebné ich 

nahradiť( napr.  budovaním búdok, kŕmidiel , napájadiel..) 

4.6  Zároveň upozorňujeme na  § 365 zákona  - K všeobecným povinnostiam patrí aj povinnosť,  že ten   kto  

nájde  chorého , poraneného , poškodeného  alebo  uhynutého chráneného živočícha v prírodnom 

prostred, alebo ten , kto sa dozvedel, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako 

k nálezu došlo, Okresnému úradu odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý určí  ďalšie nakladanie 

s takým chráneným živočíchom, alebo priamo osobu ktorá má na takúto manipuláciu povolenie. 

4.7 Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – č.: OU-

NR-OSZP3-2021/032086-02-F42 zo dňa 26.8.2021:  

Odpady vzniknuté pri výstavbe 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 č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na 

úseku odpadového hospodárstva. 

Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie 

„nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť pristavením vhodných 

nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu). 

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. 

4.8 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre – č: KRHZ-NR-OPP- 

2022/000066-002 , ZO DŇA 07.01.2022 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti   

stavby  súhlasí  bez pripomienok. 

 

5. Z o z n a m  účastníkov konania: 

- FARGUELL Nitra  spol. s.r.o. so sídlom Dolné Hony 8, 949 01 Nitra, zastúpený 

splnomocneným:  RKL  Nitra,     Peter Bányi  bytom    Pod Briežkom 5,949 11 Nitra   

- EKM invest s.r.o., Vašinova tr.125/61, 950 06 Nitra 

- Nitra Invest, s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra 

- MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A,  821 09 Bratislava 

- TITRANS  Tibor Ballabáš S.R.O., Na priehon 855 ,949 01 Nitra 

- Ing. Attila Csolle, Toboréte 354/8,  929 01 Kútiky 

- Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

- Združenie domových samospráv, nám. SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
 

6. R o z h o d n u t i e   o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:  

Účastníci konania v uskutočnenom konaní nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k vydaniu stavebného 

povolenia a k uskutočneniu stavby. 
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O d ô v o d n e n i e 

 
            Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), obdržal žiadosť 

stavebníka: Farguell NITRA s.r.o. so sídlom Dolné Hony 8, 949 01 Nitra, zapísaný v Obchodnom registri 

Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro, vl. č. 26489/N   zastúpený   splnomocneným zástupcom:  RKL  Nitra,  

Peter Bányi  bytom  Pod Briežkom 5, 949 11 Nitra   (ďalej len „stavebník“), zo dňa 27.04.2022, o vydanie 

povolenia zmeny stavby pred dokončením: „Rozšírenie závodu FARGUELL    Nitra“ - Priemyselný  park   

Nitra – Sever-    v rozsahu stavby:    SO 101   – Prístavba    výrobnej    haly, SO 103 –Vrátnica.  

       Stavebný úrad v súlade s § 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, 

listom č. SP 7185/2022-002-Ing.Br zo dňa 11.5.2022, zverejnil kópiu žiadosti o zmenu stavby pred 

dokončením zo dňa 27.4.2022 a údaje o prístupe verejnosti k rozhodnutiu Okresného úradu Nitra č.: OU-

NR-OSZP3-2019/10013-F36 zo dňa 23.01.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.2.2020 (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). 

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 1  stavebného zákona, oznámil oznámením č. SP 7185/2022-003-

Ing.Br zo dňa 25.05.2022 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania 

o zmene stavby pred dokončením 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.  

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. 

     Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona 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 tohto rozhodnutia.  

           Zmena stavby pred dokončením predstavuje, zmenu pôvodných rozmerov Prístavba výrobnej haly na  

navrhované  rozmery (45,53m x 91,06m) čiastočne pred sadeným priestorom kancelárií. Výška prístavby 

skladovej haly je 13,84m. Vnútorná svetlosť priestoru haly je min.6,0m po spodnú hranu oceľovej 

priehradovky.  Svetlá výška v priestoroch kancelárií je 3,10m. Sklon strešnej roviny 2,00 % a zmenu 

rozmerov  vrátnice (tvorenej UNIMO bunkou), ktorá bude rozmerov 2750 x 2000 mm .  

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona a 

zistil, že uskutočnením zmeny stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani 

neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v 

priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia zmeny stavby pred dokončením.    

Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným 

technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou  schopnosťou pohybu podľa ustanovení 

vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (podľa zákona č. 138/1992 

Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov). 
 
 
 
Podkladom pre vydanie povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby boli nasledovné  doklady: 

 

--  Projektová dokumentácia stavby pre zmenu stavby, spracovateľ: Ing. Attila Csolle, Toboréte 354/8,   

       929 01 Kútiky 

 Zmena územného rozhodnutia o   umiestnení stavby  č. SP 14757/2021-006- Ing. Br., zo dňa 9.2.2022 

(právoplatné 22.3.2022) 
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 Územné rozhodnutie č. SP 4523/2019-009- Ing. Br. zo dňa 107.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

107.07.2019 

 Stavebné povolenie č. 270/2020-012- Ing.Br. zo dňa 18.05.2020 (ktoré nadobudlo právoplatnosť 

26.6.2020.) 

 Splnomocnenia na zastupovanie v konaní  

 Stanovisko Okresného úradu Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody a krajiny, č.: 2021/032088-002 zo dňa 

13.9.2021 

 Stanovisko Okresného úradu Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia – odborná pomoc č.: 2021/032089-002 zo dňa 14.9.2021 

 Stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre, č.: ORHZ-NR2- OPP-

2022/000066-002 zo dňa 07.01.2022. 

 Doklad o zaplatení správneho poplatku  

 

Stavebný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov 

konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona 

a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e 

 

 

Podľa § 53 a nasl. ustanovení správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie  

v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. 

Podľa § 54 ods.1 správneho poriadku odvolenie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté 

rozhodnutie vydal, t.j. na mesto Nitra   so sídlom na Mestskom úrade v Nitre, Odbor stavebného 

poriadku, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

 

 

 

                                                                                                          Marek  H a t t a s                                                                                 

                                                                                                                  primátor mesta Nitra 

 

 

 

Doručí sa účastníkom konania do vlastných rúk - k rozhodnutiu zmene stavby pred dokončením č.:  

      SP 7185/2022-003-Ing.Br  - 06.07.2022 

 

1. FARGUELL Nitra  spol. s.r.o. so sídlom Dolné Hony 8, 949 01 Nitra, zastúpený splnomocneným: 

RKL  Nitra,     Peter Bányi  bytom    Pod Briežkom 5,949 11 Nitra   

2. EKM invest s.r.o., Vašinova tr.125/61, 950 06 Nitra 

3. Nitra Invest, s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra 

4. MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A,  821 09 Bratislava 

5. TITRANS  Tibor Ballabáš S.R.O., Na priehon 855 ,949 01 Nitra 

6. Ing. Attila Csolle, Toboréte 354/8,  929 01 Kútiky 

7. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

8. Združenie domových samospráv, nám. SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

 

Doručí sa dotknutým orgánom:  

      8.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, Nitra 

      9.   Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69,  Nitra  

      10. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8,  Nitra    

      11. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o ŽP , Štefánikova tr.69,  Nitra 

      12. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, Nitra 

      13. Technická inšpekcia a.s. , Mostná 66, 949 01 Nitra 
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      14. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

      15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4,      

Nitra 

     16.  SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

       

Na vedomie:  

   17.   Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Útvar hlavného architekta, Referát urbanizmu a architektúry  

 

 

 

 

Zverejnenie rozhodnutia - podľa § 42 ods. 6 stavebného zákona - odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia 

jeho právoplatnosti: 

 

18. Mesto Nitra – tabuľa oznamov 

 

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

 

 

19. Internetová stránka www.nitra.sk.  

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.nitra.sk/

