Okresný úrad Nitra
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek Ž P
Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra
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ŽIADOSŤ O S T A V E B N E P O V O L E N I E
podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
a podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona
1. Stavebník :
M H Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, ktorá je zastúpená splnomocneným zástupcom
spoločnosťou PROMT, s.r.o., Robotnícka 1 A, 036 01 Martin
2. Názov stavby, druh, účel a miesto stavby :
PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO P A R K U NITRA FÁZA 2
Stavebný objekt:
SO 516 Odvodnenie parkoviska O V - I I . fáza
Miesto stavby : Priemyselný park Nitra, katastrálne územie : Dražovce
3a. Rozhodnutie o umiestnení stavby :
Územné rozhodnutie sa nevyžaduje, na základe predpisu č. 254/2015 Z.z. z 30. septembra 2015, §32 odsek
(2) - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, pretože
stavba je súčasťou prípravy územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie
o významnej investícii dna 22.6.2015 pod čislom: 20801/2015-1000-35613 a osvedčenie o významnej investícii
dňa 13.7.2015 pod čislom: 20801/2015-1000-33509 .
3b. Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, vydal Záverečné stanovisko (číslo 4783/2016-1.7/pl), ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2017
4. Predpokladaný termín dokončenia stavby : máj 2018
5. Parcelné čísla pozemkov na ktorých je navrhovaná stavba:
Katastrálne územie Dražovce:
Parcelné číslo register C : 520/97, 520/98, 520/99, 520/100, 520/101, 520/102, 520/103, 520/108, 520/109,
520/110, 520/111, 520/112, 520/113, 520/114, 520/115, 520/116, 520/117, 520/118, 520/119, 520/120, 520/121,
520/122, 520/123, 520/124, 520/125, 520/126, 520/127, 520/128, 520/129, 520/130, 520/131, 520/132, 520/133,
520/134, 520/135, 520/136, 520/137, 520/138, 520/139, 520/140, 520/141, 520/142, 520/143, 520/144, 520/145,
520/146, 520/148, 520/150, 520/151, 520/152, 520/154, 520/155, 520/156, 520/157, 520/158, 520/159, 520/160,
520/161, 520/162, 520/163, 520/164, 520/166, 520/167, 520/168, 520/169, 520/171, 520/172, 520/176, 520/177,
520/178, 520/179, 520/180, 520/551, 520/552, 520/557, 520/558, 520/578, 1251/5 - stavebník má k pozemkom
vlastnícke právo na základe L V č.3089
Parcelné číslo register K N C : 520/561, 520/577, 520/610, 520/611 - stavebník má vlastnícke právo na základe
LV Č.4271
6. Projektant stavby :
Generálny manažér : PROMT, s.r.o., Robotnícka 1 A, 036 01 Martin - Ing. Michal Masár
Zodpovedný projektant: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2,4 , 832 03 Bratislava, Ing. Peter Meszáros
7. Spôsob uskutočňovania stavby : dodávateľsky
Odborný dozor bude vykonávať : dodávateľ - zhotoviteľ, výber zhotoviteľa sa uskutoční výberovým konaním.
8. Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej
vplyve na životné prostredie, predpokladaný rozpočtový náklad :
Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra - Sever v katastrálnych území Lužianky. V dotknutej
lokalite je plánovaná nová výstavba strategického parku Nitra a Príprava strategického parku Nitra I. fáza.
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V rámci infraštruktúry priemyselného parku je plánovaná výstavba parkoviska osobných vozidiel, súčasťou
ktorého je riešený návrh na vybudovanie nových rozvodov dažďovej kanalizácie pre odvádzanie zrážkových vôd
zo spevnených parkovacích plôch. Zachytávané zrážkové vody budú cez kanalizačné vetvy a retenčné potrubie
odvádzané do potrubného rozvodu riešeného v rámci I . fázy výstavby, s následným prečerpávaním a čistením
v ORL, resp. ďalej s vypúšťaním do recipientu Dobrôtka.
SO 516 Odvodnenie parkoviska QV - II.fáza
Pre odvádzanie zrážkových vôd z plánovanej výstavby parkoviska I I . etapy osobných vozidiel je riešený
návrh na vybudovanie nových rozvodov dažďovej kanalizácie, ktoré budú prepojené do potrubných rozvodov
riešených v rámci „I. fázy" výstavby parkoviska .
V „druhej" fáze výstavby bude vybudovaný potrubný rozvod kanalizácie pre odvádzanie zrážkových vôd
z povrchového odtoku spevnených plôch parkoviska. Zrážkové vody zo spevnených plôch budú zachytávané v
uličných vpustoch (UV), ktorých umiestnenie je dané objektom SO. 131 - spevnené plochy a komunikácie
parkoviska. Z uličných vpustov sú krátke prípojky profilu DN200 prepojené do zberných kanalizačných vetiev.
Napojenie bude zrealizované cez odbočné tvarovky, resp. do dna kanalizačných šácht.
Jednotlivé stoky sú navrhnuté profilu DN300, ktoré sú označené stoka „A" až stoka „T" budú trasované
v spevnených príjazdových komunikáciách
Do týchto stôk budú napojené aj prípojky profilu DNI25, ktorými budú odvádzané zrážkové vody
z prestrešenia nad chodníkmi parkoviska.
Potrubné rozvody stoky „A" až „L" budú prepojené do retenčného potrubia 2x DNI800 mm riešeného v I .
fáze výstavby. Napojenie stoky bude zrealizované výrezom do vrchnej časti tohto potrubia.
Potrubné rozvody stoky „M" až „T" sú trasované v komunikačných plochách so zaústením do navrhovaného
retenčného potrubia 2 x DNI800 mm z OLS rúr, celkovej dĺžky 568 m. Retenčné potrubie je zaústené do
sútokovej šachty (OLS - DNI800), z ktorej budú zrážkové vody prečerpávané (v ČS) do odlučovača ropných
látok a následne odvádzané do potoka Dobrôtka. Šachta, ČS a ORL sú riešené v I . etape stavby odvodnenia
parkoviska OV.
Pre revíziu a čistenie bude na trasách kanalizácie osadený potrebný počet kanalizačných šácht.
Do navrhovaného stokového systému budú krátkymi prípojkami v dimenzii DNI25 napojené aj prípojky,
ktorými budú odvádzané zrážkové vody z prestrešenia chodníkov. Z jednotlivých striech budú zrážkové vody
odvádzané cez zvislé odpady DNI00, ktoré budú ukončené v teréne lapačom strešných splavení. Od lapačov
pokračujú ležaté zvody prepojené cez odbočné tvarovky do rozvodu odvodnenia parkoviska.
Predpokladané rozpočtové náklady na realizáciu stavby určené pre účely stavebného konania sú nasledovné:
980 000,- €
9. Zoznam všetkých známych účastníkov konania :
M H Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
PROMT, s.r.o., Robotnícka 1 A, 036 01 Martin - Ing. Michal Masár
DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2,4 , 832 03 Bratislava, Ing. Peter Meszáros
Mesto Nitra
V Martine, dňa 02.02.2017
Vybavuje : Ing. Vilma Galmišová
Mob.:0911134 218
E-mail:galmisova@promt-mt.sk
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Podpisy/navrhovateľov

Prílohy :
- plná moc, výpis s obchodného registra
- list vlastníctva č. 3089 a č.4271, aktuálne snímky z katastrálnej mapy k.ú. Lužianky
- vyjadrenia a záväzné stanoviská a rozhodnutia k projektovej dokumentácii - doklady o prerokovaní
s dotknutými orgánmi, ktorých záujmy sú navrhovanou stavbou dotknuté
- osvedčenie o významnej investícii zo dňa 22.6.2015 čislo: 20801/2015-1000-35613 a osvedčenie o významnej
investícii zo dňa 13.7.2015 čislo: 20801/2015-1000-33509 .
- právoplatné Záverečné stanovisko číslo 4783/2016-1.7/pl, ktoré dňa 04.11.2016 vydalo Ministerstvo
životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812
35 Bratislava a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.1.2017
- písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 140c,
ods.2 stavebného zákona. + 1 x projektová dokumentácia
- v dvoch vyhotoveniach projektová dokumentácia stavby
- správny poplatok 600,- eur - bude zaplatený prevodom na účet na základe platobného predpisu

