
MESTO  N I T R A ,  Štefánikova trieda 60 
Mestský úrad v Nitre, O d b o r  d o p r a v y  

______________________________________________________________________________________ 

Číslo: OD-8748/2023-002-Ing.Dá                   V Nitre dňa 26.01.2023 
 

 

 

Vec:  „G-TES PROJEKT rozšírenie, Nitra – I. etapa“ stavebný objekt:  
           SO 101.I Komunikácie a spevnené plochy,  Nitra – Sever, ulica na Pasienkoch  9, 

        Informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia  
 
Stavebník: G-TEKT Slovakia, s.r.o., Na Pasienkoch 9, 949 01 Nitra, IČO: 51 087 618, zastúpená 
splnomocneným zástupcom  TAKENAKA EUROPE GmbH, org. zložka, Pivovarská 16, 010 01 
Žilina, IČO: 36060241,  zastúpená splnomocneným zástupcom  PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 
01 Martin, IČO 36401391 (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 18.01.2023, návrh na vydanie 
stavebného povolenia pre stavbu (novostavbu): „G-TES PROJEKT rozšírenie, Nitra – I. etapa“ 

stavebný objekt: SO 101.I Komunikácie a spevnené plochy,  na pozemkoch parc. č. reg. „C“: 
1053/93, 1053/99, 1053/100, 1053/101, 1053/109 katastrálne územie Mlynarce a   na pozemkoch 
parc. č. reg. „C“ : 814/12, 814/13, 814/182, 814/267 katastrálne územie Dražovce,  
 
Dňom podania žiadosti, dňa 19.01.2023 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 na stavbu (§ 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.  
 
V zmysle § 58a 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 19.01.2022 (bez príloh).  
2. Uvedenú stavbu posúdil Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, v 
zisťovacom konaní podľa 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 zo 
zisťovacieho konania, pod číslom OU-NR-OSZP3-2022/027310-019, dňa 01.07.2022, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 01.08.2022. Rozhodnutie je prístupné na internetovej stránke: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/g-tes-projekt-rozsirenie-nitra 

 
 
 
 
        Ing. Matúš Maruniak           
                  vedúci odboru dopravy  
 

 

Zverejnením údajov stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 58 ods. 3 stavebného zákona. 
Kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí byť zverejnená počas trvania konania až do 
jeho právoplatnosti.  
 
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 : ...................................  Ukončené dňa : ................................... 

 

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

 


