
OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Číslo spisu
OU-NR-OCDPK-2020/039363--008

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Rozhodnutie
STAVEBNÉ POVOLENIE - verejná vyhláška

Popis konania I Účastníci konania

Nitra

28. 12. 2020

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako prís]ušný špeciálny stavebný úrad pre
cesty H. a III. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa ustanovenia ~ 3a ods.3 zákona Č. 135 1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) a podl‘a ustanovenia * 120 zákona č. 50 1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov prerokoval v uskutoČnenom konaní predloženú
žiadosť stavebníka spoločnosti REDBONE, spol. s r.o., so sídlom Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava, ičo:
47188057, v konaní zastúpený RKL Nitra, Peter Bányi, so sídlom Pod Briežkom 5, 949 11 Nitra, ičo: 30756189
(d‘alej len „stavebník“) zo dňa 07.l0.2020s dotknutými orgánmi, so známymi účastnikrni konania, ako aj úČastnikmi
konania, ktorí nic sú známi/ktorých pobyt nieje známy, postupom podl‘a ustanovenia * 61 stavebného Zákona a po
preskúmaní podkladov a stanovísk podľa ustanovenia ~ 62 stavebného zákona

vy dáv a

stavebné povolenie,

ktorým podl‘a ustanovenia * 66 stavebného zákona

Výrok

povoruje stavbu:
čerpacia stanica pohonných hmót“, SO 05.2 Dopravné napojenie čSPH na cestu III 1669,
na parcele číslo:
parc. „C“-KN Č. 211 4, k.ú. Beladice, vo vlastníctve: Národná diaľniČná spoloČnosť,
Bratislava, Psč 821 09, SR, ičo: 35919001,

as. Mlynské Ni‘y 45,

ku ktorým má:
parc. „C“-KN Č. 211 4, LV Č. 783 - stavebník má Ině právo na základe Nájomnej zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena Č. 30203/NZaZoBZoVB-26 2020/Beladice/4252 z 11.11.2020.

Charakter stavby : trvalá
Účel stavby : inžinierska stavba.

Popis stavby:
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh dopravného napojenia objektu novostavby čerpacej stanice
pohonných hmót na existujúcu cestnú sieť v kú. obce Beladice. Dopravné napojenie predmetnej ČSPFI je
navrhované na cestu 111/1669, v jej priamom úseku, cca 119 m od križovatky cesty III 1669 s rýchlosmou cestou
RI. Cesta 111 1669 je kategórie C 7,5 60. Keďže ČSPH predstavuje obslužné dopravné zariadenie, tak potom



navrhované dopravné pripojenie v zmysle STN nepredstavuje vytvorenie novej križovatky. Pre preukázanie potreby
návrhu odbočovacích pruhov bob v rámci stupňa dokumentácie DŮR (04 2019) spracované aj dopravno-kapacitné
posúdenie, na základe ktorého sa potreba vybudovat‘ pruh pre odboČovanie ‚ľavo nepotvrdila. Ked‘že využívanie
ČSPH sa predpokladá prevažne vozidlami prechádzajůcimi Po RI, ako aj z dóvodu zvýšenia komfortu vjazdu do
areálu ČSPH,je na ceste III 1669 navrhnutý pruh na odbočenie vpravo. V smere od Beladícje v zmys!e požiadavky
normy STN 73 6059, čI. 13, navrhnutý samostatný odbočovací pruh vl‘avo šírky 3,0 m.
Podrobnejši popis stavebného objektu je opísaný v súhrnnej technickej správe vyššie uvedenej stavby, navrhovaného
stavebného objektu zjanuára/2020.

K umiestneniu stavby vydala obec Beladice, ako určený a príslušný všeobecný stavebný úrad územné rozhodnutie
o umiestnení stavby číslo 394 2019-004 RB Zo dňa 27.11.2019, právoplatné dňa 20.03.2020.
Obec Beladice, ako prislušný všeobecný stavebný úrad vydala podľa * 120 ods.2 stavebného zákona záväzné
stanovisko k vydaniu stavebného povolenia pod čislom 389 2020-002 RB zo dňa 23.06.2020.
Projektovú dokumentáciu k dopravnému objektu stavby vypracoval oprávnený projektant Ing. Marián Kopček,
DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953 62, 01001 Žilina - projektant autorizovaný stavebný inžinier.

Na uskutočnenie stavby : „Čerpacia stanica pohonnych hmóť‘, 5005.2 Dopravné napojenie ČSPI-I na cestu 111 1669,
sa určujú tieto podmienky :

L stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasfou tohto povolenia
(pre stavebníka), prípadné zmeny nemóžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu;
2. pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou
oprávlienou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a
kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom;
3. pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení,
najmä vyhlášku č. 374 1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osób na stavenisku;
4. pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné
požiadavky na uskutočnenie stavieb, ako I príslušné technické normy;
5. stavba bude uskutočnená dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybratý výberovým konaním a stavebník v zmysle * 66
ods.3 písm.h) stavebného zákona je povinný oznámiť meno (názov) a adresu (sídlo) zhotovitera stavby do 15 dní
po skončení výberového konania podľa * 62 ods. 1 písm.d) stavebného zákona;
6. stavebník je povinný v súlade s ~ 66 ods.2 písm.h) stavebného zákona oznániiť písomne stavebnému úradu presný
dátum začatia stavby;
7. na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, stavebník je
povinný viesť stavebný denník v zmysle ~ 46d stavebného zákona;
8. stavebnik je povinný umožnit‘ povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného
dohl‘adu;
9. stavba nesmie byt‘ začatá skór, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘ (* 52 zákona č. 71 1967
Zb. v znení neskorších predpisov). stavebník je povinný si vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti
stavebného povolenia;
10. stavebné povolenie podra ~ 67 ods.2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch
rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia musí byť podaná včas tak,
aby sa vo veci právoplatne rozhodlo do uplynutia platnosti stavebného povolenia. V prípade nedodržania termínu
ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať pred uplynutím tohto terminu ojeho predIženie;
11. pred dokončením stavby zabezpečí stavebník porealizačné zameranie stavby oprávnenou osobou, pričom
geometrický plán musí byt‘ overený príslušnýiu okresným úradom, katastrálnym odborom;
12. stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (* 79 stavebného zákona).

13. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:

13.1. ÚNSK stanovisko č. CS 2019 2020, CZ 20116 2020 zo dňa 3.7.2020.
Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenie podmienok:
- odporúčame prehodnotiť návrh dosypanej krajnice na opornom můriku viď výkres č. 4 Vzorový priečny rez

„Detail s oporným múrikom“,
- na zamedzenie vnikania vody do podložia vozovky, stykové škáry napojenia novobudovanej a existujúcej krycej
vrstvy vozovky vyplnit‘ trvale pružným nepriepustným tmelom pružnou asfaltovou zálievkou,
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- položením obrusnej vrstvy asfaltobetónu na celů šírku dotknutého jazdného pruhu vozovky sa zabezpečí
zjednotenie priečneho sklonu ‚ozovky, potrebné pre odvedenie dažd‘ovej vody z vozovky,
- napojenie krycej vrstvy rozšírenia zrealizovať plynulým výško‘ ým napojením pri zachovaní exislujúcej Šírky
jazdného pruhu vozovky,
- realizáciou stavebného objektu nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tíež k zhoršeniu odtokových
pomerov existujúcej cesty,
- pri realizácii predmetnej stavby žiadame obdržať požiadavky určené vo vyjadrení správcu cesty Ill. triedy RSUC,
as.,
- stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v důsledku zanedbania svojich
povinností v zmysle ~ 9 ods.5 zákona č. 135 1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodržania
budeme požadovať nápravu škód.
Z hľadiska vlastnickych vzfahov požadujeme:
- Pred vydaním stavebného povolenia investor predloži podpísanú zmluvu o budúcej zmluve na bezodplatný prevod
stavebného objektu „Dopravné napojenie ČSPH na cestu III 1669 (d‘alej len stavebný objekt) a pozemku pod ním
do vlastnictva NSK.
- Po realizácii stavebník protokolárne odovzdá stavebný objekt zástupcom vlastníka a správcu cesty a k preberaciemu
konania predloží:
- projekt skutočného vyhotovenia dopravného napojenia, vrátane atestov a skúšok zabudovaných materiálov a
porealizačné zameranie stavebného objektu,
- vypracovaný geometrický plán s vyznačením hraníc pozemkov podľa vlastnickych práv v zmysle Technických
podmienok TP 078 Usporadúvanie cestnej siete (časť 5 - Stanovenie hraníc majetkovej správy pozemných
komunikácií),
- Do 90 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt investor predloží:
- kolaudačné rozhodnutie a protokol o odovzdaní a prevzatí dopravného napojenia vlastníkovi a správcovi cesty,
- podpísanú zmluvu medzi investorom a vlastníkom cesty 111. triedy o bezodplatnom prevode stavebného objektu
a pozemkov pod ním do vlastníctva NSK.

13.2. NDS Bratislava stanovisko číslo 2313 113294302032019 zo dňa 14.11.2019.
1. Stavebník bude pIne rešpektovať oprávnené požiadavky koncesionára spoločnosť GRANVIA, as. a požiadavky
Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktori uzavreli koncesnú zmluvu Koncesia na projektovanie, výstavbu,
financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty RI: Nitra Tekovské Nemce, v zncní jej dodatkov.
2. VŠetci pracovníci budú dodržiavat‘ ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
3. Po ukončení prác stavebník zabezpečí, aby akékorvek terénne úpravy dotknuté stavbou boli vrátené do póvodného
stavu. Po navrátení úprav do původného stavu budú predmetné úpravy obhliadnuté a protokoláme spísané.
4. NDS požaduje uzatvorif dohodu o náhrade na obmedzenie užívania nehnuternosti v zmysle ustanovenia ~ 11
zákona č. 251 2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Po
vybudovaní predmetnej stavby na pozemkoch NDS a zriadení zákonného ‚ecného bremena. Termín ukončenia
stavby písomne oznámíte NDS odbor majetkovej prípravy. Stavebník predloži NDS návrh dohody o náhrade
za obmedzenie užívania nehnuteľnosti, pričom uvedie aj výšku primeranej náhrady určenej znaleckým posudkom
vyhotoveným v súlade s Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení neskoršich predpisov. Náklady na jeho vyhotovenie bude znášať výlučne účastník.
5. Budete rešpektovat‘ všetky inžinierske sietc v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch, ktoré ste
povinný vytýčit‘ pre zahájením prác.

13.3. RSÚC, a.s. Nitra vyjadrenic - číslo 752 2020 zo dňa 8.6.2020.
Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenia podmienok:
Dopravné napojenie ČSPI-I na cestu Ill 1669 zrealizovať v zmysle podmienok písomného súhlasu na technické
riešenie odlišné od STN 736102 vydaným Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia CDPK Bratislava, č. I.
081102020 SCDPK/32989 zo ‚lha 20.5.2020.
Križovanie cesty III 1669 elektrickou zemnou VN prípojkou žiadame zrealizovať bezvýkopovou technológiou, t.j.
riadeným pretlakov pod vestou v chráničke, ktoré svojou dlžkou bude siahať pod celou širkou cestného telesa tak, ako
je to riešené v PD objektu vid‘ výkresovú časť pretlaku elektrickej VN prípojky pod cestou: výkres č. 2.1 celková
situácia a výkres č. 4.5 priečny rez pretláčania elektrickej VN prípojky pod cestou III 1669 Ing. Cigáňová.
PretLáčanie el VN. Prípojky žiadame zrealizovat‘ v hlbke 2,0 m pod niveletou asfaltovej vozovky cesty, ako aj
pod niveletou cestných priekop. Situovaním montážnych jám pretláčania nesmie dójst‘ k narušeniu statiky cestného
telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste lii 1669. Montážne jamy pretláčania žiadame opatrif
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pažením. Po zrealizovaní pretláČania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa cesty v mieste
montážnych jáni pretláčania s ich hutnením Po ‚rst‘ ách 20 až 30 cm.
Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného (elesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný v termíne do
5 dní písonne alebo telefonicky oznámíť správcovi komunikácie — Ing. Gabaj, Ing. Ribar.
Ostatné podmienky sú uvedené v samotnom vyjadrení.

13.4. Okresný úrad Zlaté Mora“ce, odbor krizového riadenia závázné stanovisko č. OLJ-ZM
OKR-2020 00095 1-002 zo dňa 18.06.2020.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

13.5. ORHaZZ v Zlatých Moravciach — stanovisko — Č. OR}IZ-ZM2-2020 0144 005 Zo dňa 22.06.2020.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

13.6. Krajský pamiatkový úrad Nitra závázné stanovisko č. KPUNR-2019 15832-2 50798 GRO zo dňa
26.06.2020.
Súhlasí so stavbou za predpokladu spinenia podmienok:
- Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. KPIJ Nitra o
archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samoslatnom rozhodnutí podl‘a ~ 35 ods.7 a
~ 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

13.7. Krajský pamiatkový úrad Nitra rozhodnutie č. KPIJNR 2019 15832 4 59043 GRO zo dňa 24.07.2020.
Podmienky sú uvedené v samotnoni rozhodnutí.

13.8. Okresný úrad Zlaté Moravce odbor starostlivosti o ŽP odpadové hospodárstvo vyjadrenie Č. OU-ZM
OSZP-2020 000992-002 zo dňa 23.06.2020.
Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenia podmienok:
1. Plníť povinnosti držiteľa odpadov podra * 14 zákona o odpadoch v súlade s 77 ods.2 zákona o odpadoch,
původcom odpadu, ak ide o odpady vznikajůce pri stavebných prácach a demolaČnýcli prácach je právnická osoba
alebo fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri vykonávaní obdobných
prác pre fyzické osoby je póvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
2. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie. pokiaľ
nieje možné alebo účelné zhodnotenie odpadov,je potrebné zabezpečif ich zneškodnenie oprávneným subjektom.
3. V prípade vzniku nebezpečných odpadov pil stavebných prácac]i zabezpeČiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu
stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“ nebezpečný a s komunálnymi odpadmi.
4. požiadať podľa ~ 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch príslušný orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, a predložiť doklady o množstve a spósobe
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli počas realizácie stavby.
5. Pd realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavaf ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového
hospodárstva.

~3.9. Okresný úrad Zlaté Moravce odbor starostli‘osti o 22 orgán štátnej vodncj správy vyjadrenie Č. OU
ZM-OSZP-2020 000652-002 Zo dňa 26.03.2020.
Dodržaf všetky podmienky uvedené v v samott~om vyjadreni, ktoré sa týkajú povoľovaného stavebného objektu.

13.10. Okresný úrad Zlaté Moravce odbor starostlivosti o ŽP orgán ochrany prírody a krajiny závázné
stanovisko — Č. OU-ZM-OSZP-2020 00 1225-002 zo dňa 18.08.2020.
Súhlasi so stavbou za predpokladu splnenia podmienok:
1. Realizáciou stavby nesmie důjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov), ktoré nebudú
predmetom súhlasu na výrub drevin v súlade s * 47 ods.3 zákona č. 543 2002 Z.z. alebo nebudú podliehať výrubu
v súlade s * 47 ods.4 zákona Č. 543 2002 Z.z.
2. Prekážajúce konáre drevin odstraňovať len do takej micry, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k
podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín alebo k zapríčineniu ich odumretiu.
3. Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávaf len vo vegetačnom období od
01 apríla do 30. septembra a v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie (d‘alej len .$TN 83 7010“), Časf 3.2 Rez.
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4. Pri stavebných Činnostiach a hlbení výkopov v blízkosti drevin postupovať v zmysle STN 83 7010, Časf 4
Poškodenie drevin a prevencia pred poškodením pil stavebných činnostiach a časť 4.2.4 Hlbenie výkopov a 4.2.4.1
Ochranné opatrenia.
5. Na odóvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbou je potrebný súhlas (rozhodnutím) podl‘a * 47
ods.3 a * 48 ods.1 zákona č. 543 2002 Z.z. ‚ v súlade s * 17 vyhlášky MŽP SR Č. 242003 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon Č. 543 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška Č. 24 2003
Z.z.“). Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevin musí byť predložený stavebnému úradu ešte pred vydanim
územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia (súlad s rozsudkom Najvyššieho súdu SR Č. 5Sžp 10 2009).
Výrub je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
6. Živočichy, ktoré pre realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu v stavebných objektoch pósobiacich
pascovým efektom, bez možností samovoľného úniku, je potrebné preniest‘ mimo staveniska, resp. objektu.
7. V pripade nálezu chráneného živočicha oznámiť podľa * 35 ods.6 zákona č. 543 2002 Z.z bezodkladne túto
skutoČnosť organizácii prirody (Štátna ochrana prirody SR, práva CHKO Ponitrie, tel. Č. 0903 298 311, 0903 298
312)‘
Upozornenie pre žiadatel‘a:
1. Podľa ~ 34 ods.3 a ~ 35 ods.8 zákona Č. 543 2002 Z.z. sa na nález chránenej rastliny a chráneného živočicha v
súvislosti s prípravou alebo uskutočňovanirn stavby vzťahujú osobitné predpisy - * 127 zákona Č. 50 1976 Zb. O

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)‘
2. V pripade výskytu inváznych druhov rastlin, uvedených v prilohe Č. 2a k vyhláške Č. 24 2003 Z.z. s výnimkou
druhov drevín uvedených v prílohe Č. I k zákonu Č. 138/2020 Z.z. o lesnom reprodukČnom materiáli, na predmetnom
pozemku, ochránif ich na vlastné náklady v zmysle $~ 7b ods.3 zákona Č. 543 2002 Z.z. a starať sa o pozemok tak,
aby sa zamedzilo ich opátovnému šíreniu.
Pri výstnvbe a užívaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislativy na úseku ochrany prírody a krajiny a
súvisiace predpisy.

13.11. Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o ŽP závázné stanovisko Č. OIJ-ZM-OSZP-2019 000926-04
zo dňa 28.06.2019.
Bez pripomienok k povol‘ovanému rozsahu stavby.

13.12. Západoslovenská vodárenská spoloČnosť, a‘s. vyjadrenie Č. 45303-2019 zo dňa 18.06.2019.
Bez pripomienok k povol‘ovanému rozsahu stavby.

13.13. Ministerstvo obrany SR — stanovisko - Č. ÁSM-41 -2346/2020 zo dňa 12.10.2020.
Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenia podmienok:
- Všetky zmeny PD je potrebné predložiť na posúdenie.

13.14. Západoslovenská distribuČná, as., vyjadrenie zo dňa 14.07.2020.
Sůhlasi so stavbou za predpokladu splnenia podmienok:
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN, a NN vedení definovaných podľa * 43 Zákona o
energetike Č. 251 2012 Z.z. a o zmene a doplneni niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce
práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby móžu prísf do styku. Zodpovedná osoba na stavbeje povinná
vykonať pouČenie (oboznárnenie) všetkých osób vykonávajúcich Činnost‘ alebo zdržujúcich sana stavbe o pravidlách
bezpeČnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

13.15. Distribúeia SPP - vyjadrenie Č. TD/NS 0203/2019 Ch zo dňa 13.06.2019.
Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenia podmienok:
Všeobecné podmienky:
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavat‘ ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a mých
všeobecne závázných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadeni a alebo ich ochranných a/alebo
bezpeČnostných pásiem,
- ak p~ výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie,je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním
výkopu zástupcu SRR-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a odsypu
plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
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- príswp k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nieje povolený a manipulácia s nimi je prisne zakázaná,
pokial‘ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musia byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel. č. 0850111 727,
Je potrebné dodržať všetky ďalšie podmienky vyššie uvedeného vyjadrenia.

13.16. MVSR, KRPZ-NR-KDI2-64-021 2020-ING, - závázné stanovisko - zo dňa 10.07.2020.
Nemá námietky a súhlasí za podmienok uvedených v samotnom záväznom stanovisku.

13.17. Okresný úrad Nitra OCDPK, - Určenie použítia a umiestnenia prenosného dopravného značenia a
dopravných zariadeni - Č. OV NR-OCDPK-2020 0027821 Zo dňa 16.07.2020,
- Podmienky sú dané samostatným určením, určenie vydané Po súhlase KR PZ KDI v Nitre, pod č. KRPZ-NR
KDI2-64-021/2020-ING zo dňa 10.07.2020.

13.18. Slovak Telekom, as. Bratislava, - vyjadrenie Č. 6612018520 zo dňa0l.07.2020.
Súhlasí so stavbou za predpokladu spinenia podmienok:
Realizáciou stavby nedůjde do styku so siet‘ami elektronických komunikácií (d‘alej len SEK spoloČnosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIOl SLOVAKIA, s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmorn (68 zákona č. 351 201 IZ.z.) a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie ~ 65 zákona č. 351 2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. vyjadrenie stráca platnosf uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,‘ pripade zmeny vyznačeného
polygónu, důvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osobaje povinná v prípade ak zistil, žejeho zámer. pre ktorý podal uvedenú žiadosť
jev kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. alebo DIOl SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sietí (najneskůr pred spracovanim PD stavby), vyzvať spoloČnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
Martin Moravčík, martin.moravcik telekom.sk, 421 376566312, ± 421 0902719875
4. pripade ak na Vami delinovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzernná telekomunikačná sief, ktorá
je vo vlastníctve Slovak Telekom. As. a/alebo DiOl SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa Zabezpečiť
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadeni je porušením povinností podl‘a ~ 68 zákona Č.
351 2011 Z.Z. o elektronických komunikáeiách v platnom znení.
6. Žiadateľ může vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu holo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní
podra stavebného zákona a následne realizácie stavby, žiadateľ nieje oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímat‘ alebo využívat‘ bez súhlasu spoloČnosti Slovak Telekom, a.s.
Je potrebné dodržaf všetky d‘alšie podmienky vyšMe uvedeného vyjadrenia.

13.19. MICHLOVSKY, spol. s r.o. — Orange Slovensko a.s. vyjadrenie Č. BA-3322 2020 z 8.10.2020.
- Stavbou nedójde ku strew PTZ prevádzkovateľa ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8. 821 08 Bratislava.
Súhlasí so stavbou za predpokladu spinenia podmienok:
- Pri projektovaní slavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektrických
komunikáciách Č. 351 2011 Z.z. o ochrane sjetí a zariadení.
- Pri križení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plóch pokiaľ nedochádza k
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a
prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ
Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoloČnosťou Orange Slovensko as.
nim poverená servisná organízácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi
PTZ.
Upozorňujeme, že:
1. Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko as., sa můžu nachádzať TKZ mých
prevádzkovatel‘ov.
2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.
Ďalej, prš akýchkofvek prácach, ktorými můžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonaf všetky
objektívne ochranné opatrenia tým, že zabezpečíte :
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- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednat‘ u správcu
PTZ (‚yznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel‘ farbou alebo kolíkmi),
- preukázatel‘ne oboznárnit‘ pracovníkov vykoná‘ ajúcich zenné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ,
upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia - 30 cm. od skutočného uloženia. aby pri prácach v miestach
výskytu optických vedení a zariadeni pracovali s najváčšou opatmosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné
náradie a hibiace stroje v ochrannom pásme 1,5 mna každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzanía ťažkými vozidlami, kým sa nevykona ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadeni. ktoré by znemožňovali pristup k PTZ,
- vyžiadaf si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
- aby odkryté časti PTZ boji riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- pred záhrnom previesf zhu(nenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky,
fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ nat. č. 033 7732032, mobil 0907 721 378,
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhl‘adom na to, nezodpovedáme za zmeny
priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.,
Je potrebné dodržať všetky d‘alšie podmienky vyššie uvedeného vyjadrenia.

13.20. SATRO vyjadrenie zo dňa 22.05.2019.
Bez pripomienok k povol‘ovanému rozsahu stavby.

13.21. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vyjadrenie Č. 2079 2020 zo dňa 23.10.2020.
Bez pnpomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

13.22. Slovnaft, a.s. vyjadrenie č. SN R/2020 024092/Z zo dňa 26.10.2020.
Bez pripomienok Ic povoľovanérnu rozsahu stavby.

13.23 Transpetrol a.s. vyjadrenie zo dňa 28.10.2020.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

13.24. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany stanovisko č. CS SVP OZ PN
708620204 zo dňa 20.10.2020.
Bez pripomienok k povol‘ovanému rozsahu stavby.

13.25. RÚVZ záväzné stanovisko - č. HZP/a/201 9 018844 zo dňa 11.06.2019.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

13.26. TÜV SŮD Slovakia s.r.o., - odborné stanovisko zo dňa 24.07.2020.
Pokiaľ sa nedostatky a upozornenia uvedené v odbornom stanovislw týkajú povoľovanej stavby, tieto musia byť
odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržané všeobecné závázné právne predpisy.

14. Ďalšie podmienky:
14.1. Stavebník je povinný stavenisko zabezpečif proti pohybu nepovolaných osób.
14.2. Stavebník je povinný stavbu od prvopočiatku jej realizácie riadne označíť základiiými údajmi o stavbe, t.j.
názov stavby, názov a adresa stavebníka, číslo stavebného povolenia, názov a adresa zhotoviteľa stavby.
14.3. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spósobí stavebnou činnosťou na cudzích
nehnutel‘nostiach a stavbách, pričom Škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení ObČianskeho zákonníka;
14.4. Pri výstavbe je nutné postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému alebo zbytočnému
obťažovaniu okolia stavby, k znečisteniu komunikácií, ovzdušia a vbd, k zamedzeniu prístupov k priľahlým stavbám
alebo pozemkom a k porušeniu podmienok ochranných pásiem a chránených území. Staveniskové zariadenia v
zastavanom území nesmú svojimi účinkami, najmä exhalátmi, blukom, otrasmi, prachom, zápachom, oslňovaním,
zatienenim pósobiť na okolie nad prístupnú mieru. Ak účinky na okolie nemožno obmedziť na túto micru, smú byť
tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom Čase.
14.5. Stavebník stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú vlastnosti, aby Po dobu predpokladanej
existencie stavby bola pri bežnej údržbe zamčená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnost‘,
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosf pri užívaní, ochrana proti hluku.
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14.6. Skladovat‘ materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje.
14.7. Stavebník je povinný pred začatím prác prizvať všetkých správcov podzemných vedení k ich vytýčeniu.
14.8. Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť všetky doklady o výsledkoch skúšok, zápisy a
certifikáty ako i dokladovať dodržanie podmienok stavebného rozhodnutia.

15. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
- v stavebnom konaní účastnici konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Odóvodnenie

Stavebník spoločnosf REDBONE, spol. s r.o., so sidlom Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava, iČo: 47188057,
v konaní zastúpený RKL Nitra, Peter Bányi, so sidlom Pod Briežkom 5, 949 II Nitra‘ IČO: 30756189 (d‘alej len
„stavebník“), podal na tunajšom (trade dňa 07.10.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Čerpacia
stanica pohonných hmůť‘, SO 05.2 Dopravné napojenie ČSPH na cestu III 1669, na parceie číslo „C“-KN č. 211 4,
kú. Beladice.
K umiestneniu stavby vydala obec Beladice, ako určený a prislušný všeobecný stavebný úrad územné rozhodnutie
o umiestnení stavby číslo 394 2019-004 RB zo dňa 27.11.2019, právoplatné dňa 20.03.2020.
Obec Beladice, ako príslušný všeobecný stavebný úrad vydala podľa ~ 120 ods.2 stavebného zákona záväzné
stanovisko k vydai~iu stavebného povolenia pod čislom 389/2020-002 RB zo dňa 23.06.2020.
Projektovú dokumentáeiu k dopravnému objektu stavby vypracoval oprávnený projektant Ing. Marián Kopček,
DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953 62, 01001 Žilina - projektant autorizovaný stavebný inžinier.
Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bob začaté stavebné konanie.
K žiadosti o stavebné povolenie holi priložené doklady k preukázaniu vlastnictva mé práva k pozemkom stavby,
závázné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov.
Listom č. OIJ-NR-OCDPK-2020/039363-007, zo dňa 01.12.2020 špeciálny stavebný úrad oznámil známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania s upustenim od ústneho rokovania a
miestueho zist‘ovania.
Účastníkom konania, ktori nie sú známilktorých pobyt nie je známy, bob začatie konania oznámené verejnou
vyhláškou. V oznámení o Začatí stavebného konania stavebný úrad stanovil 7 dní odo dňa doručenia oznámenia na
uplatnenie námietok.
V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov holi vzájomiie zosúladené a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosf o stavebné povolenie z hľadísk
uvedených v ustanoveniach ~ 62 ods. I a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú obrozené
záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebné konas~ia bob ZO strany špeciálneho stavebného úradu prerušené z důvodu nedodania potrebných
relevantných dokladov pre vydanie stavebného povolenia a z důvodu odstránenia nedostatkov, ktoré bránili vydaniu
SR Stavebník v priebehu konania doplnil svoje podanie o všetky doklady tak, aby mohlo byt‘ stavebné povolenie
vydané. Taktiež odstránil všetky nedostatky, ktoré bránili vydaniu SR
Dokumentácia stavby splňa požiadavky o všeobecných požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne
spůsobilým projektantom (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroeh). Stavebný úrad nezistil důvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Na základe výsledkov konania bob rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia -

stavebného povolenia.

Podkladom pre vydanie stavebného povobenia boli doklady, rozhodnutia a stanoviská:

- 3x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie dopravnej časti stavby, vypracovaná
oprávneným projektantom - Ing. Marián Kopček, DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953 62, 01001 Zilina -

projektant autorizovaný stavebný inžinier.
- Kópia katastrálnej mapy,
-Výpis zLV,
- Územné rozhodnutie číslo 394 20 19-004 RB zo dňa 27.11.2019, právoplatné dňa 20.03.2020;
- Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy, účinná dňa 22.04.2020, číslo 299 2020 ODaPK,
- Záväzné stanovisko Obce Beladice, č. 389 2020-002 RB zo dňa 23.06.2020.
- Stanovisko ÚNSK č. CS 2019 2020. CZ 201162020 zo dňa 3.7.2020,
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- Stanovisko k udeleniu súhlasu na technické riešenie odlišné ŮNSK Č. CS 2019 2020. CZ 14513 2020 zo dňa
12.5.2020,
- Závázné stanovisko Obce Beladice zo dňa 27.7.20 19,
- Stanovisko NBS, a.s Bratislava Č. 2313 113294 30203/2019 zo dí‘ia 14.11 .2019,
- Vyjadrenie RSÚC, as. Nitra, č. 599/2020 20 dňa 28.4.2020 k udeleniu výnimky z STN,
- \~‘jadrenie RSUC, as. Nitra, č. 752 2020 zo dňa 8.6.2020,
- ZáVáZné stanovisko OÚ Zlaté Moravce, odboru krízového riadenia, Č. OU-ZM-OKR-2020 000951-002 zo dňa
18.06.2020,
- Stanovisko ORFIaZZ Zlaté Moravce, Č. ORHZ-ZM2-2020 0144-005 ZO dňa 22.06.2020,
- Závázné stanovisko KPÚ Nitra, č. KPUNR-2019 15832-2 50798 GRO Zo dňa 26.06.2019,
- Rozhodnutie KPÚ Č. KPUNR-2019 15832-4 59043 GRO zo dňa 24.07.2019,
- Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, OSZP, Č. OU-ZM-OSZP-2020 000992-002 ZO dňa 23.06.2020,
- Vyjadrenie Oú Zlaté Moravce, OSZP, Č. OU-ZM-OSZP-2020 000652-002 ZO dňa 23.06.2020,
- Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, OSZP, Č. OU-ZM-OSZP-2020 001225-002 zo dňa 18.08.2020,
- Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, OSZP, Č. OU-ZM-OSZP-2019 000926-002 zo dňa 28.06.20 19,
- Vyjadrenie ZVS, a.s. Nitra, Č. 45303-20 19 zo dila 18.06.20 19,
- Stanovisko Ministerstva obrany SR, Č. ASM-4 1-2346 202020 dňa 12.10.2020,
- Súhlas na technické riešenie odlišné od STN, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Č. 08110 2020 SCDPK zo dňa
20.5.2020,
- Závázné stanovisko OÚ Nitra, OCDPK, Č. OU-NR-OCDPK-2020 00578620 dňa 05.08.2020k výninike zo zákazu
Činnosti v OP cesty III 1669,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, OCDPK, Č. OU-NR-OCDPK-2020/006703 zo dňa 04.02.2020 k odlišnému technickému
riešeniu stavby od STN,
- Rozhodnutie povolenie dopravného pripojenia, OU Nitra, OCDPK, Č. OlJ-NR-OCDPK-2020 027812 zo dňa
16.07.2020,
- Vyjadrenie Západoslovenská distribučná, as. Bratislava, zo dňa 14.07.2020,
- Rozhodnutie OÚ Nitra, PLO, Č. OU-NR-PLO-2020 018474 zo dňa 27.3.2020,
- Nájomná zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č. 3O2O3JNZaZoBZoVB-26 2020/Beladice/4252
zodňa 11.11.2020,
- Vyjadrenie Distribúcie SPP, Č TD/Ns/0203 2019 Ch zo dňa 13.6.2019.
- Závázné stanovisko MV SR KRPZ v Nitre, Č. KRPZ-NR-KDI2-64 021 2020-Ing zo dňa 10.07.2020,
- UrČenie BZ, OÚ Nitra, OCDPK, Č. OU-NR-OCDPK-2020 0027821 zo dňa 16.07.2020,
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Č. 661201852020 dňa 07.07.2020,
- Vyjadrenie Michlovský, spol. s r.o., Č. BA-3322/2020 zo dua 8.10.2020,
- Vyjadrenie SATRO zo dňa 22.05.2019,
- Vyjadrenie UPS Broadband Slovakia, s.r.o., Č. 2079 2020 zo dtm 23.10.2020,
- Vyjadrenie Slovnaft, as. Bratislava, Č. SNÍRJ2O2O 024092 Z zo dtm 26.10.2020,
- Vyjadrenie Transpetrol, a.s. Bratislava, Č. 030760/202020 dňa 28.10.2020,
- Stanovisko SVP, šp. Piešťany, č. CS SVP OZ PN 70862020420 dtm 20.10.2020,
- Závázné stanovisko RUVZ v Nitre, Č. HZP A 2019 01844 zo dňa 11.06.2019,
- Odborné stanovisko TŮV SÜD zo dňa 24.07.2020.
Stavebný ůrad v priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie strati platnosf, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, ked‘ nadobudlo právoplatnost‘.
S výstavbou je možné zaČaf až po nadobudnuti právoplatnosti (*52 zákona č.71 1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov) tohto stavebného povolenia.

Stavebník uhradil správny poplatok podl‘a zákona č. 145 1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších
predpisov položky 60 písm.g) vo výške 400 eur dňa 07.10.2020, ID: N0l-071020-1338.

PouČenie

Proti tomuto rozhodnutiuje možné podat‘ odvolanie do 15 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nitra,
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Nitre, ktorý rozhodnutie vydal, podl‘a ~ 54 zákona číslo 71 1967
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Zb. o správnom konani, (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie je možné preskúmať
súdorn Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, žiada Obec Beladice, aby predmetnú verejnú
vyhlášku bezodktadne vyvesili na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní podl‘a ~ 26 ods. 2 zákona č. 711967 Zb. a podľa
~ 69 ods.2, zákona č. 50 1976 Zb. stavebný zákon. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku
zaslat‘ spát‘ na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozernných kornunikácií s vyznačením uvedených
údajov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj mým spůsobom v mieste obvyklým napr. v rozhlase, pripadne v miestnej
tlači a na internete.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice - úradná tabul‘a

dátum vyvesenia odtlaČok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia odttačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice - internet

OBEC BELADICE

dátutn vyvesenia:.?.4~~P‘ odtlaČok pečiatky, podpis: ~ 1i~I7 ®
3., 75

ICC: 003077b9

dátum zvesenia odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69. 94901 Nitra - úradná tabura

dátum vyvesenia odtlačok pečiatky, podpis:

dáturn zvesenia odtlačok pečiatky, podpis

Potvrdenie dátuniu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra. Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra - internet

dátum vyvesenia odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia odtlačok pečiatky, podpis:



Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. REDBONE, s.r.o., Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava - stavebník
2. RKL Nitra, Peter Bányi, Pod briežkom 5, 949 II Nitra splnomocnený zástupca
3. Národná diaľničná spoločnost‘, as., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
4. Známym a neznámyin právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo ině práva k pozemkem
alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, můžu byť oznámením priarno dotknuté
5. DAQE Slovakia s.r.o.,lng. Marián Kopček, Pribinova 8953 62, 01001 Žilina-projektant
6. RKL Nitra, Peter Bányi, Pod briežkom 5, 949 11 Nitra stavebný dozor
7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 94901 Nitra

DoruČi sa dotknutým orgánom (na vedomie):

8. Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice
9. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, SládkoviČova 3,953 01 Zlaté
Moravce
10. Okresný úrad Zlaté Moravce. odbor starostlivosti o ZP. ochrana prírody a krajiny, Sládkovičova 3. 953 01
Zlaté Moravce ‚

11. Okresný úrad Zlaté Moravce. odbor starostlivosti o ZP, vodná správa!, Sládkovičova 3,953 01 Zlaté Moravce
12. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP ochrana ovzdušia ‚ Sládkovičova 3,953 01 Zlaté Moravce
13. Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor krizového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
14. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
15. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre, Piesková 32, 94901 Nitra
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. mája IA, 95301 Zlaté Moravce
17. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8,94901 Nitra
18. Regionálna správa a údržba ciest, as., Štúrova ulica Č. 147, 94965 Nitra
19. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Piešťany, Nábrežie 1. Krasku 3 834, 821 80 Piešťany
20. Ministerstvo obrany SR, Agentům správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
21. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
22. Michlovský, spol. s.r.o., Letná 7969,921 01 Piešťany
23. IJPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216,85000 Bratislava
24. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
25. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82401 Bratislava
26. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
27. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia Cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Slobody Č. 6,
810 05 Bratislava 15
28. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava
29. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
30. Západoslovenská vodárenská spoločnosť as., OZ Nitra, Nábrežic za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
31. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6. 81647 Bratislava 1
32. TůV SÜD Slovakia, Coboriho 2,94901 Nitra

Ing. Karol Slávik
vedúci odboru

lnformatívna poznámka -tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánoin verejnej moci

ičo 00151866 Sufix: 10223



Doručuje sa
REDBONE s.r.o., Seb. Trnavského 22, 841 01 Bratisla‘.a, Slovenská republika
Peter Bányi RKL NITRA, Pod briežkom 0.949 11 Nitra. Slovenská republika
Národná diaľničná spoločnosf, a. s., Dúbravská cesta 141 841 04 Bratislava-Karlova Ves‘ Slovenská republika
DAQE Slovakia s.r.o., tJniverzitná 8498 25,01008 Žilina. Slovenská republika
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915 2A, 94901 Nitra, Slovenská republika
Obec Beladice, Gaštanová 1,951 75 Beladice, 510‘ enská republika
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ZP, odpadove hospodárstvo, Sládkovičova 3,953 01 Zlaté
Moravce, Slovenská republika
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté
Moravce, Slovenská republika
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ZP, vodná správa, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce,
Slovenská republika
Okresný úrad Zlaté Moravce. odbor starostlivosti o ZP, ochrana ovzdušia, Sládkovičova 3. 953 01 Zlaté Moravce.
Slovenská republika
Okresný úrad Zlaté Moravce. odbor krizového riadenia, SládkoviČova 3, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská
republika
Regionálny úrad verejného zdravotnictva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra, Slovenská republika
Krajské riaditel‘stvo Policajného zboru v Nitre, Piesková 32, 94901 Nitra, Slovenská republika
Okresné riaditel‘stvo HaZZ v Zlatých Moravciach, l.mája I A, 95301 Zlaté Moravce. Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla Ii. 8,94901 Nitra, Slovenská republika
Regionálna správa a údržba ciest a.s., Štúrova 147,94965 Nitra, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., riaditel‘stvo odštepného závodu Piešfany, Nábrežie 1. Krasku 3 834, 921
80 Piešťany, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská
republika
SATRO s. r. o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, Slovenská republika
MICHLOVSKÝ spol. $ r.o. Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany. Slovenská republika
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Sevčenkova ‚851 01 Bratislava-Petržalka. Slovenská republika
Transpetrol as., Šumavská 38, 821 Bratislava,,
SLOVNAFT, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Nitra. pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69,94901 Nitra, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie Slobody 6, Bratislava IS, Slovenská republika
SPP - distribúcia, as., Mlynské nivy 44b. 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. . Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6,81647 Bratislava, Slovenská republika
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika


