odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

č.s.:OU-NR-OSZP3-2018/015582-09/F47
Vybavuje: Ing. Píš

V Nitre, dňa 07. 06.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003
Z.z o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 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)
v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny
poriadok/ v znení neskorších predpisov

povoľuje
stavebníkovi:

Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
IČO: 48 302 392

v zastúpení splnomocnenej spoločnosti PROMT, s. r. o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin
 podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 82 stavebného zákona na uvedenie vodnej stavby do
trvalého užívania
pre zrealizovanú investíciu: „Automotive

Nitra Project“

stavebné objekty (vodné stavby):
SO 741 Vodovodný rozvod
SO 741.1 Vodovodný rozvod - 1.časť kolaudácie
SO 742 Rozvod požiarnej vody 1.časť kolaudácie
SO 742.1 Rozvod požiarnej vody
SO 752 Dažďová kanalizácia
SO 752.1 Dažďová kanalizácia - 1.časť kolaudácie
SO 760 Splašková kanalizácia
SO 761 Čerpacia stanica splaškovej kanalizácie + technologické vybavenie stanice
SO 751 Retenčné nádrže – 1.časť kolaudácie
SO 751.1 Retenčná nádrž + prepojovacie potrubie + vsakovací objekt
SO 751.2 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
SO 751.13 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
SO 751.14 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
SO 751.15 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
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v rozsahu:
SO 741 Vodovodný rozvod
SO 741.1 Vodovodný rozvod - 1.časť kolaudácie
Vodovodný rozvod zabezpečuje rozvod pitnej vody zo vstupnej šachty s meraním ( ktorej
investorom bola spoločnosť MH Invest, v správe ZsVS a.s.) do sprinklerovej stanice SO 602
a následne cez automatickú tlakovú stanicu do budov v rámci areálu. Celý rozvod pitnej vody je
rozdelený na vetvy z hlavných vetiev sú urobené odbočky, resp. prípojky. Potrubný rozvod vodovodu
končí 2,0 m od objektov, resp. fasády ďalej pokračuje rozvod zdravotechniky. Automatická tlaková
stanica ktorá vyrovnáva tlakové straty v celom systéme areálu JLR je osadená v nadzemnom
kontajneri s pôdorysnými rozmermi 6,52m x 3,05m. V podlahe kontajnera je vybudovaná podlahová
vpust DN100, odpadová voda je zaústená potrubím priamo do čerpacej stanice splaškovej kanalizácie
– súčasť zdravotechniky ATS. V rámci kolaudovanej časti je predkladaná len 1. časť objektu SO
741.1, následne budú kolaudované nadväzujúce časti.
Rozsah:
 Vetva PW-4 HDPE PE 100 PN16 d315x28,6 dl. 144,3 m, d250x22,7 dl. 2 m
 Vetva PW-5 HDPE PE 100 PN16 d315x28,6 dl. 137,4+10,6 m
 Vetva PW-6 HDPE PE 100 PN16 d315x28,6 dl. 6 m, d250x22,7 dl. 629 m, d200x18,2 dl.
340,8 m
 Vetva PW-6-1 HDPE PE 100 PN16 d250x22,7 dl. 46,6 m
 Vetva PW-6-2 HDPE PE 100 PN16 d110x10 dl. 8,3 m
 Vetva PW-6-4 HDPE PE 100 PN16 d110x10 dl. 42,6 m
 Vetva PW-6-5 HDPE PE 100 PN16 d200x18,2 dl. 24 m
 Vetva PW-6-6 HDPE PE 100 PN16 d63x5,8 dl. 20,5 m
 Vetva PW-6-9 HDPE PE 100 PN16 d110x10 dl. 45,9 m
 Vetva PW-6-10 HDPE PE 100 PN16 d110x10 dl. 15,8 m
 Vetva PW-8 HDPE PE 100 PN16 d250x22,7 dl. 569,8 m
 Vetva PW-8-1 HDPE PE 100 PN16 d110x10 dl. 51,4 m
 Vetva PW-8-2 HDPE PE 100 PN16 d160x14,6 dl. 46,9 m
 Vetva PW-8-2-1 HDPE PE 100 PN16 d50x4,6 dl. 11,2 m
 Vetva PW-8-3 HDPE PE 100 PN16 d110x10 dl. 6,5 m
 Vetva PW-8-4 HDPE PE 100 PN16 d110x10 dl. 5,5 m
 Vetva PW-8-5 HDPE PE 100 PN16 d160x14,6 dl. 36,8 m
 Vetva PW-8-6 HDPE PE 100 PN16 d110x10 dl. 35,1 m
 Vetva PW-8-9 HDPE PE 100 PN16 d50x4,6 dl. 54,3 m
 Automatická tlaková stanica Typ ATS podľa (MSA 0303): čerpadlá WILO Comfort-Vario
COR-4 MVIE 7003/1/VR (3~400 V, 50/60 Hz). Súčasťou zostavy aj rozvádzač. Zostavu
tvoria 4 čerpadlá: 3 prevádzkové +1 záložné čerpadlo. Max. prevádzkový tlak: 16 bar. Max.
vstupný tlak: 10 bar. Rozsah tlaku nasávania 3,5 až 4,0 barov. Menovitý výkon jedného
čerpadla: 80 m3/h, spolu 4 x 80 = 320 m3/h
SO 742 Rozvod požiarnej vody
SO 742.1 Rozvod požiarnej vody - 1.časť kolaudácie
Požiarny vodovod je vybudovaný z rúr z tvárnej liatiny s FM atestom s max. prípustným
prevádzkovým tlakom až do 13 barov. Hlavnú kostru požiarneho vodovodu tvorí 5 hlavných okruhov
požiarnej vody s potrubím DN400 vedené okolo všetkých výrobných hál, predmetom kolaudácie je
prvý okruh okolo objektu Lakovne SO 301. Následne sú vedené odbočky resp. prípojky do
jednotlivých hál a ku hydrantom priemeru od DN300 do DN150mm. Takto sú napojené objekty
v celom výrobnom areáli. Požiarna voda je dodávaná z požiarneho vodojemu s čerpacou stanicou SO
602 ktorý nie je predmetom tejto kolaudácie. V rámci kolaudovanej časti je predkladaná len 1. časť
objektu SO 742.1, následne budú kolaudované nadväzujúce časti. Na vodovodnom potrubí
v kolaudovanej časti je osadených 13 ks (H1-H13) nadzemných hydrantov DN150 s vývodmi 1A +
2B taktiež s FM atestom. Je použitý nadzemný hydrant od výrobcu MUELLER Co. typ CENTURION
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A421. Pred každým hydrantom je
a príslušenstvom.

umiestnená regulačná

šachta

s redukčným

ventilom

Rozsah:
 Vetva „FW 1“ potrubie TvLT DN400 – dĺžky 776,1m
 odbočka FW 1-1 – TvLT DN150 – dĺžky 4,7m
 odbočka FW 1-2 – TvLT DN150 – dĺžky 4,5m
 odbočka FW 1-3 – TvLT DN300 – dĺžky 23,3m
 odbočka FW 1-4 – TvLT DN300 – dĺžky 23,2m
 odbočka FW 1-5 – TvLT DN250 – dĺžky 70,3m
 odbočka FW 1-7 – TvLT DN150 – dĺžky 4,5m
 odbočka FW 1-8 – TvLT DN300 – dĺžky 24,8m
 odbočka FW 1-9 – TvLT DN300 – dĺžky 24,7m
 odbočka FW 1-10 – TvLT DN150 – dĺžky 4,7m
 odbočka FW 1-11 – TvLT DN150 – dĺžky 4,1m


Vetva FW 7“ potrubie TvLT DN400 – dĺžky 813,7m
 odbočka FW 7-1 – TvLT DN400 – dĺžky 40,8m
 odbočka FW 7-2 – TvLT DN150 – dĺžky 15,6m
 odbočka FW 7-3 – TvLT DN150 – dĺžky 4,8m
 odbočka FW 7-4 – TvLT DN150 – dĺžky 4,2m
 odbočka FW 7-5 – TvLT DN150 – dĺžky 5,7m
 odbočka FW 7-6 – TvLT DN150 – dĺžky 4,1m
 odbočka FW 7-7 – TvLT DN150 – dĺžky 4,7m
 odbočka FW 7-9 – TvLT DN300 – dĺžky 21,6m
 odbočka FW 7-10 – TvLT DN300 – dĺžky 21,1m
 odbočka FW 7-11 – TvLT DN150 – dĺžky 4,8m



Vetva „FW 8“ potrubie TvLT DN400 – dĺžky 78,9m
 odbočka FW 8-1 – TvLT DN150 – dĺžky 21,3m
 odbočka FW 8-2 – TvLT DN150 – dĺžky 10,8m

SO 752 Dažďová kanalizácia
SO 752.1 Dažďová kanalizácia - 1.časť kolaudácie
Vybudovaná dažďová kanalizácia zabezpečuje odvod dažďových vôd zo striech budov, hál
a prístreškov v areáli a prepojenie jednotlivých retenčných nádrží. Dažďové vody z prístreškov sú
odvádzané cez lapače strešných splavenín. Potrubný rozvod vodovodu končí 2,0 m od objektov,
resp. fasády ďalej pokračuje rozvod zdravotechniky. Na výustných vetvách z areálu RW-0 a RW-1 je
osadený regulátor prietoku AQUABENE –RG-C, DN1000. Ide o regulátor prietoku s geometrickým
tvarom vodorovného cylindra, ktorý zabezpečuje limitované množstvo vypúšťaných dažďových vôd
z areálu – 1000 l/s na každej vetve, regulátor je osadený v hranatej šachte. Za šachtou sa potrubný
rozvod hneď za hranicou areálu napája na potrubie ( ktorej investorom bola spoločnosť MHInvest).
V rámci kolaudovanej časti je predkladaná len 1. časť objektu SO 752.1, následne budú kolaudované
nadväzujúce časti.
Rozsah:
 Vetva RW-0 HOBAS DN 1000 dl. 5,3 m, PP SN8 DN1000 dl. 7,3 m
 Vetva RW-1 HOBAS DN 1000 dl. 7,8 m, PP SN8 DN1000 dl. 14,8 m
 Vetva RW-2 PP SN8 DN900 dl. 653,8 m
 Vetva RW-3 PP SN8 DN700 dl. 362,5 m
 Vetva RW-4.. ( RW 4-1 až RW 4-2-9) PP SN8 DN900 dl. 32,8 m, DN800 dl. 171,5 m,
DN700 dl. 36,0 m, DN600 dl. 44,0 m, DN500 dl. 216,1 m, DN400 dl. 118,3 m, DN300 dl.
159,4 m, DN250 dl. 40,5 m, DN100 dl. 32,1m
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Vetva RW-5 PP SN8 DN700 dl. 99,0 m
Vetva RW-6..( RW6-1) PP SN8 DN600 dl. 90,0 m
Vetva RW-8.. ( RW 8-1 až RW 8-3-5) PP SN8 DN1000 dl. 347,2 m, DN600 dl. 96,5 m,
DN500 dl. 354,5 m, DN400 dl. 225,9 m, DN300 dl. 103 m, DN250 dl. 142,9 m, DN200 dl.
19,1m, DN100 dl. 59,1m
Vetva RD-26 PP SN8 DN1000 dl. 36,6 m

SO 760 Splašková kanalizácia
Odvedenie splaškových vôd od nových objektov je gravitačnými vetvami, ktoré sú v rámci
areálu napojené do čerpacích staníc splaškových vôd. Následne je zabezpečená preprava odpadových
vôd z areálových ČS do hlavnej čerpacej stanice pomocou výtlačných potrubí. Z hlavnej čerpacej
stanice sú všetky odpadové vody prečerpávané až po bod pripojenia na verejný rozvod ktorého
investorom bola spoločnosť MHInvest. Potrubný rozvod vodovodu končí 2,0 m od objektov, resp.
fasády ďalej pokračuje rozvod zdravotechniky. Revízne šachty sú betónové, vodotesné, prekryté
liatinovými poklopmi bez odvetrania. Na tlakovom potrubí sú osadené kalníkové šachty v najnižších
miestach a vzdušníkové šachty v najvyšších polohách trasy jednotlivých vetiev.
Rozsah:
Gravitačná kanalizácia
 Vetva SWG-5 PP SN8 DN300 dl. 429,75 m
 Vetva SWG-5-2 PP SN8 DN300 dl. 303,11 m, DN250 dl. 238,40 m
 Vetva SWG-5-2-1 PP SN8 DN150 dl. 56,2 m
Tlaková kanalizácia
 Vetva SWP-1P HDPE PE 100 PN10 d250x14,8 dl. 42,56 m
 Vetva SWP-5P HDPE PE 100 PN10 d315x18,7 dl. 527,75 m
SO 761 Čerpacia stanica splaškovej kanalizácie + technologické vybavenie stanice
V rámci objektu sú vybudované dve čerpacie stanice hlavná čerpacia stanica s označením
MPS a areálová čerpacia stanica PS1. Konštrukčne sú riešené ako monolitické betónové nádrže.
Z hlavnej čerpacej stanice sú všetky odpadové vody prečerpávané až po bod pripojenia na verejný
rozvod. Hlavné rozmery čerpacích staníc sú hlavná čerpacia stanica MPS dl.16,8x š.11,0x h. 5,65(
hc.6,45) m, suchá časť h =2,8m, čerpacia stanica PS1 dl.9,8x š.7,8x h. 7,1 ( hc.7,9) m. Hlavná čerpacia
stanica je dvojkomorová skladá sa z suchého armatúrneho priestoru a komory akumulácie a čerpania
s osadenými čerpadlami , čerpacia stanica PS1 je jednokomorová. Výtlačné potrubie od čerpadiel
(vrátane tvaroviek) je z nerezovej ocele tr.17. Na zvislej časti výtlačného potrubia je osadená spätná
guľová klapka a nožový uzáver. Výtlačné potrubia sa spájajú cez T – kus do jedného potrubia.
Prechod materiálu oceľ/HDPE je zrealizovaný ešte v nádrží. V zemi je výtlačné potrubie z materiálu
HDPE PN16.
Rozsah:
Hlavná čerpacia stanica splaškovej kanalizácie MPS
 V čerpacej stanici je osadená zostava šiestich čerpadiel. Čerpadlá sa spúšťajú postupne, podľa
prietoku sa pridávajú ďalšie. Z dôvodu opotrebovania (motohodín) sa zapínanie prvého
čerpadla medzisebou strieda.
 Typ čerpadla: KRTK 40-252 / 112UEG-S , Plne ponorné kalové čerpadlá pre vertikálnu
inštaláciu v mokrej nádrží pre čerpanie splaškových odpadových vôd. Druh prečerpávanej
tekutiny: odpadová voda 100%
 Prietokové množstvo jedného čerpadla: 27,0 m3/h (6x27=162 m3/h)
 Dopravná výška: 61 m
 Dovolené prečerpávané množstvo splaškových vôd z areálu je 150 m3/h (41,66 l/s).
Čerpacia stanica splaškovej kanalizácie PS1
 V čerpacej stanici je osadená dvojica čerpadiel 1 + 1 (ako 100% rezerva)
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 Typ čerpadla: Wilo Typ: FA 15.52-230E + T 17.2- 4 / 24HEx, Plne ponorné kalové čerpadlá
pre vertikálnu inštaláciu v mokrej nádrží pre čerpanie splaškových odpadových vôd. Druh
prečerpávanej tekutiny: odpadová voda 100%
 Prietokové množstvo: 197,60 m3/h
 Dopravná výška: 9 m
SO 751 Retenčné nádrže – 1.časť kolaudácie
SO 751.1 Retenčná nádrž + prepojovacie potrubie + vsakovací objekt
SO 751.2 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
SO 751.13 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
SO 751.14 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
SO 751.15 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
Retenčné nádrže vytvárajú zádržný priestor pre privádzané dažďové vody z predmetného
územia a ich pripojenie na existujúcu dažďovú kanalizáciu ktorej investorom bola spoločnosť MH
Invest. Z celkových 14-tich retenčných nádrží areálu, je kolaudovaných 5 nádrží. Nádrže vytvárajú
vzájomne sústavu s možnosťou akumulácie dažďových vôd a následným dovoleným vypúšťaným
prietokom 3x1000 l/s. Odvod je zabezpečený reguláciou prietoku. Súčasťou retenčných nádrží sú
vtokové a výustné objekty jednotlivých vetiev dažďovej kanalizácie zo striech a odvodnenia ciest.
Vstup pre pracovníkov údržby do nádrže je umožnený po železobetónovom schodisku šírky 1,0 m
uloženom pri vtokovom alebo výtokovom objekte na svahu. Na vtokových a výtokových objektoch
pre potrubia DN 500 a väčších sú osadené pevné oceľové hrablice. Dná nádrží sú vyhotovené
z kamennej dlažby , podkladného betónu, štrkového lôžka v miestach pod 140,9 aj netkanej separačnej
geotextílie na teréne, v ukľudnených plochách s povrchom zo štrkodrvy alebo zahumusovaním
a zatrávnením.
 SO 751.1 rozmer nádrže dl. 225,0 m x š. 35,0 m, kóta dna v úrovni 140,72 m, kóta hornej
hrany 143,0m BpV.
 SO 751.2 rozmer nádrže dl. 329,49 m x š. 35,0 m, kóta dna v úrovni 141,30 m, kóta hornej
hrany 143,0m BpV.
 SO 751.13 rozmer nádrže dl. 548,2 m x š. 18,6 m + dl. 183,4 m x š. 45,0 m + dl. 318,5 m x
š. 18,4 m , kóta dna v úrovni 140,00 m, kóta hornej hrany 143,0m BpV.
 SO 751.14 rozmer nádrže dl. 291,05 m x š. 34,3 m, kóta dna v úrovni 140,20 m, kóta hornej
hrany 143,0m BpV.
 SO 751.15 rozmer nádrže dl. 295,07 m x š. 34,0 m, kóta dna v úrovni 140,35 m, kóta hornej
hrany 143,0m BpV.
Stavebník oznámil dňa 26.04.2018, že došlo k zápisu geometrických plánov: GP č. GDZV-155/2017 –
vyhotovený spoločnosťou Geodeticca, Floriánska 19, 040 01 Košice (k.ú. Lužianky) a GP č. GDZV156/2017 – vyhotovený spoločnosťou Geodeticca, Floriánska 19, 040 01 Košice (k.ú. Dražovce).
Stavba je zrealizovaná na pozemkoch:
SO 741 Vodovodný rozvod
SO 741.1 Vodovodný rozvod
katastrálne územie Lužianky parcely registra „KN C“: 2771/1, 2788/2, 2722/2, 2722/5
katastrálne územie Dražovce parcela registra „KN C“: 520/318
SO 742 Rozvod požiarnej vody
SO 742.1 Rozvod požiarnej vody
katastrálne územie Lužianky parcely registra „KN C“: 2722/2, 2727/2, 2771/1, 2788/2
katastrálne územie Dražovce parcela registra „KN C“: 520/318
SO 751.1 Retenčná nádrž + prepojovacie potrubie + vsakovací objekt
katastrálne územie Lužianky parcela registra „KN C“: 2788/2
SO 751.2 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
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katastrálne územie Lužianky parcela registra „KN C“: 2788/2
SO 751.13 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
katastrálne územie Lužianky parcely registra „KN C“: 2788/2, 2588/8
SO 751.14 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
katastrálne územie Lužianky parcela registra „KN C“: 2788/2
SO 751.15 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
katastrálne územie Lužianky parcela registra „KN C“: 2788/2
SO 752 Dažďová kanalizácia
SO 752.1 Dažďová kanalizácia
Potrubie dažďovej kanalizácie – odvodnenie strechy objektu SO 301-Lakovňa
katastrálne územie Lužianky parcely registra „KN C“: 2788/2, 2771/1
Prepojovacie potrubie medzi retenčnými nádržami
katastrálne územie Lužianky parcely registra „KN C“: 2788/2, 2727/2, 2722/5
SO 760 Splašková kanalizácia
Vetva tlakovej kanalizácie
katastrálne územie Lužianky parcely registra „KN C“: 2727/2, 2722/2, 2722/5, 2788/2
Vetva gravitačnej kanalizácie
katastrálne územie Lužianky parcela registra „KN C“: 2788/2
SO 761 Čerpacia stanica splaškovej kanalizácie + technologické vybavenie stanice
katastrálne územie Lužianky parcely registra „KN C“: 2788/2
katastrálne územie: Dražovce, Lužianky
účel stavby:
zásobovanie objektov stavby „Automotive Nitra Project“ pitnou a požiarnou
vodou, odvod dažďových vôd z jednotlivých objektov do retenčných nádrží
so zaústením do verejnej kanalizačnej siete a odvod splaškových
a odpadových vôd so zaústením do verejnej siete splaškovej tlakovej
kanalizácie
charakter stavby:
trvalá
druh stavby:
líniová vodná stavba
Stavba bola realizovaná na základe právoplatných stavebných povolení vydaných Okresným
úradom Nitra:
- Rozhodnutie o povolení vodných stavieb č.s.: OU-NR-OSZP3-2016/013715-13/F40 zo dňa
20.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.09.2016
- Rozhodnutie o povolení vodných stavieb č.s.: OU-NR-OSZP3-2016/026779-06/F40 zo dňa
03.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.11.2016
- Rozhodnutie o povolení vodných stavieb č.s.: OU-NR-OSZP3-2016/013719-06/F40 zo dňa
20.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.09.2016
- Rozhodnutie o povolení vodných stavieb č.s.: OU-NR-OSZP3-2016/026776-06/F40 zo dňa
03.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.11.2016
Podmienky povolenia:
1. Prevádzkovateľ kolaudovaných stavebných objektov:
SLOVEO, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
2. Dodržať podmienky určené v záväzných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov:
 vyjadrenie, vydané Okresným úradom v Nitre, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa
odpadového hospodárstva, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, pod č.OSZP3-2018/020186-F42
dňa 05.04.2018:
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- dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, vznikajúce odpady
zaraďovať podľa Katalógu odpadov a zabezpečiť ich zhodnotenie resp. zneškodnenie
oprávnenou osobou
3. Obdobne dodržiavať povinnosti vlastníka vodnej stavby v zmysle § 53 vodného zákona.
4. Dodržiavať schválené prevádzkové poriadky vodných stavieb, vypracované:
EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2
5. Vybudovaným objektom vodnej stavby bude venovaná trvalá starostlivosť, aby slúžili svojmu
účelu.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Na kolaudačnom konaní sa prihlásila ako účastníčka konania fyzická osoba (verejnosť) p.
Jaroslava Rudincová, bytom: Novozámocká 169, 949 01 Nitra. Svoju účasť na konaní zdôvodnila,
tým, že je účastníčka konania z posudzovania vplyvov na životné prostredie. O 1000 ako nová
účastníčka konania p. Jaroslava Rudincová odišla z kolaudačného konania. Na tvaromiestnej
obhliadke sa nezúčastnila Uvedené je zapísané v protokole o ústnom konaní spojenom s miestnym
zisťovaním o kolaudácii stavby zo dňa 06.04.2018.
Špeciálny stavebný úrad má za to, že v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 24 ods. 2 Dotknutá verejnosť má
postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka
v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo
odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) § 14 ods. 1 účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených
záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo
povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže
byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo
dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.
V rámci tohto kolaudačného konania účastníci konania – Roman Cerulík, Štefánikova tr. č. 59,
949 01 Nitra, vzniesol námietky, ktoré boli v rámci tohto konania prejednané a odôvodnené
stavebníkom jednotlivo, tak ako je uvedené nižšie.
V rámci ústneho pojednávania a miestneho zisťovania účastník konania Roman Cerulík predložil
tunajšiemu úradu:
 list – pripomienky, stanoviská a zásadné námietky k oznámeniu o začatí kolaudačného
konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne šetrenie, zo dňa 04.04.2018, podané
účastníkom konania – Romanom Cerulíkom, v rámci ústneho konania spojeného s miestnym
zisťovaním dňa 06.04.2018:
Námietka č. 1:
Citujem: „Dňa 03.04.2018 mi bolo doručené poštou oznámenie o začatí kolaudačného konania OUNR- OSZP3-2018/015582/F47 vo veci návrhu na uvedenie stavby „Automotive Nitra Project“ - do
užívania v rozsahu vodných stavieb: SO 741 vodovodný rozvod, SO 741.1...SO 761.
Neviem z akého dôvodu v tomto konaní nie je zmienený stavebný objekt SO 753.1, pričom podľa
pôvodného stavebného povolenia tu mal byť aj tento stavebný objekt SO 753.1 Dažďová zaolejovaná
kanalizácia, ktorý prechádza parcelou č. 3064 v kat. úz. Lužianky, ktorej som vlastníkom (táto parcela
mi bola vyvlastnená avšak následne bolo vyvlastnenie zrušené Rozsudkom NS SR, sp. zn. 1
OSžk/15/2016, na základe čoho mi bolo vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti prinavrátené a k
dnešnému dňu som výlučným vlastníkom tejto parcely).“
Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel z nasledovných dôvodov:
V rámci kolaudačného konania, stavebný úrad rieši stavby resp. stavebné objektu iba v rozsahu
žiadosti stavebníka. Nie je povinnosťou stavebného úradu skúmať dôvody, prečo stavebník nepodal
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žiadosť o kolaudáciu aj iných stavieb. Túto námietku preto stavebný úrad považuje za irelevantnú.
Námietka č. 2:
Citujem: „Vzhľadom k tomu, že som mal dlhodobo naplánované stretnutia a v čase kolaudačného
konania dňa 06,04.2018 som pracovne vyťažený, zásadne namietam, že správny orgán porušil
procesné zásady a kroky a neumožnil mi včas sa na konanie pripraviť - porušenie aj správneho
poriadku 71/1967 Zb.. Okrem iného aj z tohto dôvodu žiadam správny orgán o zrušenie ústneho
konania spojeného s miestnym zisťovaním dňa 06.04.2018 o 9,30 hod a nariadenie nového termínu pre
toto konanie.“
Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel z nasledovných dôvodov:
Stavebný úrad má za to, že dostatočne v predstihu a v súlade s právnymi predpismi oznámil všetkým
známym účastníkom konania termín ústneho konania spojeným s miestnym zisťovaním. Každý
účastník mal dostatočný čas a možnosť nahliadnuť do podkladov konania, robiť si z nich výpisy a
kópie, vyjadriť sa k jeho podkladom a prípadne ho doplniť v súlade s ustanoveniami zákona o
správnom konaní ešte pred termínom ústneho konania. Túto námietku preto stavebný úrad považuje za
neopodstatnenú.
Námietka č. 3:
Citujem: „Napriek takto krátkemu časovému priestoru vznášam tieto ďalšie zásadné námietky do tohto
konania, a to že správny orgán ani nereaguje na mnou podanú správnu žalobu na Krajský súd Nitra
zo dňa 08.12.2017 poštou odoslanú dňa 11.12.2017 práve vo veci rozhodnutia OU-NR-OOP42016/040951-2 zo dňa 27.10.2016, v ktorom odbor opravných prostriedkov zamietol moje odvolania
vo veci vodoprávneho konania, čiže konania, ktoré je teraz následne predmetom oznámenia o začatí
kolaudačného konania.“
Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel z nasledovných dôvodov:
V uvedenom bode účastník nevzniesol žiadnu námietku, iba informoval stavebný úrad o podanej
správnej žalobe. V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že do spisu nebolo doručené žiadne
rozhodnutie o správnej žalobe ani rozhodnutie o priznaní odkladného účinku žalobe. Stavebný úrad je
teda viazaný v právoplatnými rozhodnutiami. Uvedené námietky preto stavebný úrad považuje za
neopodstatnené.
Námietka č. 4:
Citujem: „Zásadnou námietkou je jednoznačne aj tá námietka, že v zisťovacom konaní Automotive
Nitra Projekt, ktoré predchádzalo povoľovacím konaniam odvolací orgán Okresný úrad Nitra, odbor
opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie nebol príslušným orgánom na
vydanie rozhodnutia. Za tohto stavu nie je možné legitímne v kolaudačnom konaní pokračovať, pretože
tento stav sa nedá nijako zhojiť.
O tejto situácii už správny orgán vie, pretože stanovisko zo dňa 20.12.2017 vydalo Ministerstvo vnútra
SR, Okresný úrad Nitra, organizačný odbor a z tohto dôvodu si ho môže do spisu priložiť. Príslušným
orgánom podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odvolacom
konaní za predpokladu že prvostupňovým orgánom je okresný úrad v sídle kraja je MŽP SR (v čase
rozhodovania § 54 ods. 2 písm. w a momentálne po novelizácii zákona § 54 ods. 2 písm. x).“
Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel z nasledovných dôvodov:
V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že stavebný úrad je viazaný právoplatnými
rozhodnutiami. Uvedené námietky preto stavebný úrad považuje za neopodstatnené.
Námietka č. 5:
Citujem: „Ďalšou zásadnou námietkou je jednoznačne aj tá námietka, že som podal na Krajský súd
Nitra správnu žalobu dňa 23.02.2016 voči žalovanému Okresný úrad Nitra, odbor opravných
prostriedkov referát starostlivosti o životné prostredie - sp. zn. 26S/3/2016 týkajúcu sa zámeru EIA v
zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ktorej
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doposiaľ nebolo rozhodnuté a dokonca nebolo ani otvorené pojednávanie, pričom správny orgán by
mal zastaviť všetky konania súvisiace s touto stavbou, teda aj toto konanie, do rozhodnutia súdu,
nakoľko na tomto základe správny orgán nemôže vychádzať z týchto rozhodnutí týkajúcich sa vplyvov
na životné prostredie a nemôže si ani urobiť úsudok o ich zákonnosti keďže vo veci rozhoduje
príslušný správny súd. Z tohto dôvodu nie je možné bez pochybnosti ustáliť, či stavba, ktorá je
predmetom tohto vodoprávneho konania, bola legitímne posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. z
hľadiska vplyvov na životné prostredie. Z tohto dôvodu ani nemôže byť legitímne toto vodoprávne
konanie.
Opakujem, že zásadnou námietkou je jednoznačne v tejto súvislosti so zisťovacím konaním
predmetného zámeru Automotive Nitra Projekt, skutočnosť, že v tomto administratívnom (zisťovacom)
konaní, ktoré predchádzalo povoľovacím konaniam, teda aj tomuto konaniu, rozhodoval vo veci
nepríslušný odvolací orgán Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o
životné prostredie.
Správny poriadok v § 29 ods. 1 jednoznačne ustanovuje, že správny orgán konanie preruší, ak sa
začalo konanie o predbežnej otázke. Zákon nedáva správnemu orgánu možnosť konanie prerušiť,
správny orgán je povinný konanie prerušiť v prípade existencie konania o predbežnej otázke. Je
nepochybné, že súdne konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predstavuje také konanie,
ktorého výsledok môže výrazným spôsobom ovplyvniť splnenie podmienok pre vydanie stavebného
povolenia, kolaudačného konania a samotnú zákonnosť stavebného povolenia, alebo kolaudačného
povolenia.
Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“) správny
orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania
vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá
zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje
osobitný zákon
V nadväznosti na uvedené skutočnosti mám za to, že správny orgán bol povinný prerušiť už stavebné
konanie ako aj toto kolaudačné konania do vyriešenia otázky týkajúcu sa zámeru EIA Automotive
Nitra Project v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, a to do právoplatného skončenia konania vedeného na Krajskom súde v Nitre, ale aj do
právoplatného skončenia konania vedeného na Krajskom súde v Nitre práve vo veci rozhodnutia OUNR-OOP4-2016/040951-2 zo dňa 27.10.2016, v ktorom odbor opravných prostriedkov zamietol moje
odvolania vo veci vodoprávneho konania, čiže konania, ktoré je teraz následne predmetom oznámenia
o začatí kolaudačného konania.“
Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel z nasledovných dôvodov:
Rovnako ako v pri predchádzajúcej námietke uvádzame, že do spisu nebolo doručené žiadne
rozhodnutie vo veci podaných správnych žalôb účastníka na Krajský súd v Nitre a preto je stavebný
úrad viazaný právoplatnými rozhodnutiami doteraz vydanými.
V danom prípade nie sú splnené podmienky ustanovené v § 29 Správneho poriadku na obligatórne
prerušenie správneho konania. Správny orgán je viazaný aj správnym rozhodnutím, pokiaľ toto
rozhodnutie nebolo príslušným orgánom pre svoju nezákonnosť zrušené (platí prezumpcia správnosti
správnych aj súdnych aktov). Ak príslušný orgán vo veci ešte právoplatne nerozhodol, je správny
orgán oprávnený urobiť si o predbežnej otázke úsudok sám.
Správny organ nemá vedomosť, že by príslušný súd priznal predmetným žalobám odkladný účinok,
ani nemá žiadnu vedomosť o stave konaní, či už bolo vydané rozhodnutie alebo nie, z ktorého by
vyplývala nezákonnosť napadnutých správnych rozhodnutí.
Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti neboli tunajšiemu úradu ani počas konania preukázané, tunajší
úrad ako príslušný orgán štátnej správy považuje túto pripomienku za neodôvodnenú v rámci tohto
stupňa povoľovacieho konania.
Námietka č. 6:
Citujem: „Je nutné pri takýchto povoleniach sa zaoberať všetkými námietkami účastníkov
zisťovacieho konania, ktoré boli uplatnené v predmetnom zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006
Z.z. zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie !!! V prípade napádaného rozhodnutia však
vôbec nie je zrejmé či a do akej miery sa správny orgán, v rámci tohto - povoľovacieho (v kontexte
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správneho konania, ktoré v súvislosti s predmetnou stavbou už prebehlo podľa zákona e. 24/2006 Z.z.)
- konania, týmito námietkami zaoberal a ako ich vyhodnotil. Je totiž zrejmé, že pokiaľ „dotknutá
verejnosť“ prejavila záujem na konaní podľa zákona é. 24/2006 Z.z. a v tomto predložila svoje
námietky a pripomienky, stala sa ex lége účastníkom všetkých nadväzujúcich povoľovacích konaní,
čoho následne, legitímne vychádzajúc z výkladu zákona, dôsledkom je skutočnosť, že príslušný
stavebný úrad, ktorý v povoľovacom konaní rozhoduje, musí predmetné pripomienky a námietky
zohľadniť a to minimálne v rámci racionálneho vysporiadania sa s ich podstatou. V tomto prípade sa
dokonca z navrhovaných stavieb, ktoré sú súčasťou závodu Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
(Automotive Nitra Project) pri plánovanom počte zamestnancov 4130 ľudí plánuje trasovanie dopravy
cez moje pozemky v Nitre, k.ú. Zobor, ktoré sú určené územným plánom na vybavenosť a bývanie do 6
NP. Z tohto dôvodu som jednoznačne aj účastníkom konania, kde sa rozhoduje o mojich vlastníckych
právach, pričom takýto zámer sa snaží zmariť aj moje dlho pripravované legitímne zámery v zmysle
územného plánu Mesta Nitra. Ako účastník konania sa v tomto kolaudačnom konaní vyjadrujem
jednoznačne nesúhlasne.“
Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel z nasledovných dôvodov:
Stavebný úrad rozhoduje len o námietkach, uplatnených v tomto konaní, Stavebný úrad nerozhoduje o
námietkach uplatnených v zisťovacom konaní, o tých už rozhodol príslušný správny orgán v rámci
zisťovacieho konania. Uvedené odvolacie dôvody odvolateľa preto odvolací orgán považuje za
neopodstatnené.
Námietka č. 7:
Citujem: „Podľa Článku 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ďalej len Ústava SR, každý má právo
na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.
Podľa článku 20 ods. 1 Ústavy SR každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých
vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje.
Podľa článku 20 ods. 4 Ústavy SR vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné
iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.
Podľa článku 44 ods. 1 Ústavy SR každý má právo na priaznivé životné prostredie.
Podľa ods. 5 článku 2 Aarhuského dohovoru „zainteresovaná verejnosť“ znamená verejnosť, ktorá je
alebo by mohla byť ovplyvnená rozhodovacím procesom týkajúcim sa životného prostredia alebo sa o
tento proces zaujíma.
Podľa článku 6 ods, 3 Aarhuského dohovoru procesy účasti verejnosti budú zahŕňať primeraný časový
rámec pre jednotlivé fázy, ktorý poskytne dostatočný čas na informovanie verejnosti v súlade s
odsekom 2 a pre verejnosť možnosť pripraviť sa a účinne sa zúčastňovať na rozhodovacom procese o
životnom prostredí.
Podľa ods. 4 citovaného článku 6 každá strana umožní včasnú účasť verejnosti v čase, keď sú ešte
otvorené všetky možnosti a účasť verejnosti sa môže uskutočniť efektívne.
Podľa článku 6 ods. 7 Aarhuského dohovoru spôsoby účasti verejnosti umožnia verejnosti predložiť
písomné alebo v prípade potreby na verejnom prerokovaní alebo preskúmaní so žiadateľom akékoľvek
pripomienky, informácie, analýzy alebo názory, ktoré považuje za dôležité vo vzťahu k navrhovanej
činnosti.
Podľa článku 6 ods. 8 Aarhuského dohovoru každá strana zabezpečí, aby pri rozhodovaní boli náležíte
zohľadnené výsledky účasti verejnosti.
Podľa článku 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru navyše bez toho, aby boli dotknuté procesy preskúmania
uvedené v odsekoch 1 a 2, každá strana zabezpečí, ak sú splnené podmienky uvedené v jej
vnútroštátnom práve, ak sú nejaké, aby členovia verejnosti mali prístup k správnemu alebo súdnemu
konaniu umožňujúcemu napadnutie úkonov a opomenutí súkromných osôb a orgánov verejnej moci,
ktoré sú v rozpore s jej vnútroštátnym právom v oblasti životného prostredia.
Podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách,
medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon a medzinárodné zmluvy, ktoré
priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb, alebo právnických osôb, ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.
Dňa 04.02.2006 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 43/2006 Z.z. uverejnené
oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, že Národná rada Slovenskej
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republiky vyslovila uznesením č. 1840 zo dňa 23.09.2005 súhlas s Aarhuským dohovorom prijatým dňa
25.06.1998 v Aarhuse a rozhodla, že dohovor je medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred
zákonmi podľa článku 7 ods. 5 Slovenskej republiky.
Aarhuský dohovor je medzinárodná zmluva, ktorá upravuje prístup k informáciám, účasti verejnosti
na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.
Dohovor zaručuje verejnosti právo účasti na rozhodovacom procese a prísľub spravodlivosti v
záležitostiach životného prostredia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru s cieľom prispieť k
ochrane každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií žiť v životnom prostredí, ktoré je
primerané pre zachovanie jeho zdravia a dosiahnutie blahobytu.
Dohovor zaručuje verejnosti prístup k informáciám o životnom prostredí, účasť na rozhodovaní vo
vymedzených činnostiach špecifikovaných v prílohe č. 1 Dohovoru,
V bodoch 1-19 prílohy I k Dohovoru sú uvedené činnosti, na ktoré sa priamo aplikujú ustanovenia
Dohovoru.
Podľa Článku 6 bod 4 Dohovoru každá strana umožní včasnú účasť verejnosti v čase, keď sú ešte
otvorené všetky možnosti a účasť verejnosti sa môže uskutočniť efektívne.
Podľa článku 6 bod 9 Dohovoru každá strana zabezpečí, aby po prijatí rozhodnutia orgánom verejnej
moci bola verejnosť okamžite informovaná v súlade s príslušnými postupmi, Každá strana sprístupní
verejnosti text rozhodnutia spolu s odôvodneniami a úvahami, na ktorých je rozhodnutie založené.
Žiadam, aby mi správny orgán z titulu môjho účastníctva v konaní a teda zachovania môjho práva na
prístup k správnemu orgánu v rámci rozhodovacieho procesu podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku
ešte pred vydaním rozhodnutia umožnil vyjadriť sa ku všetkým podkladom rozhodnutia v úradnom
spise a navrhovať doplnenie podkladov rozhodnutia.
V nadväznosti na toto zákonné ustanovenie žiadam, aby ma správny orgán upovedomil, ak bude
považovať podklady rozhodnutia za dostatočné na vydanie rozhodnutia, že môžem využiť spomínané
zákonné právo.“
Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel z nasledovných dôvodov:
K vyššie uvedeným citáciám a odkazom na ustanovenia Ústavy SR, medzinárodných dohovorov ako
aj ostatných zákonných noriem, odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní spisového materiálu
nezistil porušenie práv, vrátane ústavných práv alebo práv chránených medzinárodnými dohovormi a
právom chránených záujmov účastníka konania. Ako vyplýva zo spisu, stavebný úrad riadne oznámil
všetkým účastníkom konania začatie tohto konania a účastníkom konania nikto z úradu nebránil v
podávaní pripomienok, k nahliadaniu do spisových materiálov a ani robeniu si záznamov, kópií
prípadne výpiskov zo spisov. Stavebný úrad poskytol primeraný čas a možnosť všetkým účastníkom
konania, aby mohli nahliadnuť do podkladov konania, robiť si z nich výpisy a kópie, vyjadrili sa k
jeho podkladom a prípadne ho doplnili v súlade s ustanoveniami zákona o správnom konaní. Stavebný
úrad poskytol všetkým účastníkom konania možnosť sa vyjadriť k prejednávanej veci a podať k nej
pripomienky s ktorými sa aj následne riadne vysporiadal. Účastníci konania mali k dispozícii všetky
potrebné doklady, na základe ktorých stavebný úrad v tejto veci rozhodoval.
Vzhľadom na vyššie uvedené, odvolací orgán vyhodnotil vyššie uvedené námietky, resp. najmä
citácie a odkazy na ustanovenia Ústavy SR, medzinárodných dohovorov ako aj ostatných zákonných
noriem ako neopodstatnené a odvolací orgán nezistil, že by došlo k porušeniu citovaných ustanovení
Ústavy SR, medzinárodných dohovorov ako aj ostatných zákonných noriem alebo že by stavebný úrad
nebral na tieto ustanovenia náležitý ohľad.
Námietka č. 8:
Citujem: „Ak má v následných povoľovacích konaniach (stavebné konanie a podobne) správny orgán/
stavebný úrad v zmysle § 66 ods.4 písmeno d/ stavebného zákona určiť aj podrobnejšie požiadavky na
uskutočnenie stavby z hľadiska napojení na pozemné komunikácie, nie je možné takéto konanie
uskutočniť bez znalostí navrhovanej dopravnej situácie. Podľa § 4 ods. 2/ vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a
ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných komunikáciách. Bez znalosti
dopravnej situácie potom stavebný úrad nemôže zabezpečiť dodržanie tejto zákonnej podmienky pri
povoľovanej stavbe.
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V rámci celého procesu poukazujem na to, že nie je uvedená požiadavka na zmenu parametrov cesty
1/64 v úseku Nitra Zobor - Šindolka a preto požadujem posúdiť parametre cesty 1/64 nielen v úseku v
kat. území Dražovce, ale v celom úseku cesty 1/64 až po napojenie na cestu RIA v súvislosti s
nárastom intenzity dopravy vyvolanou prevádzkou navrhovanej činnosti pri zachovaní dopravného
prístupu do územia v lokalite Nitra Zobor - Šindolka v zmysle vydaného územného rozhodnutia
(rozšírenie cesty 1/64 - úprava dvojpruhovej komunikácie a realizácia kruhového objazdu v polohe
križovatky Prvosienkova).
Nie je zdokumentovaný hlukový dopad z dopravy v jestvujúcich respektíve navrhovaných trasách ciest
a ani v križovatkách na RIA a hlavne dopad na obytnú zónu Nitra Zobor - Šindolka a dopravné vzťahy
a napojenia.
Touto investíciou sa má dokonca narušiť moje vlastníctvo, kde aj pre tento účel bolo oznámenie o
začatí vyvlastňovacieho konania práve pre napojenie cesty í/64 na RIA, kde z hľadiska mojich
kvalitných nitrianskych pozemkov na Zobori sa má odčleniť viac ako 37 000 m2 a vyvlastniť za zlomok
ceny. S takýmto nezákonným postupom sa ani z tohto dôvodu v žiadnom prípade súhlasiť nedá a ani
nesúhlasím.
Predmetné skutočnosti sa priamo dotýkajú pozemkov v mojom vlastníctve cca 29 ha, pričom ma
výrazne obmedzujú s mojim podnikateľským zámerom týkajúcim sa predmetných pozemkov v rámci
možnosti nakladania s nimi v súlade s ÚPN Mesta Nitry, pričom pokiaľ tieto sú zahrnuté v
Strategickom parku, v rámci ktorého sa má realizovať aj navrhovaná činnosť, som touto skutočnosťou
ako vlastník a podnikateľ výrazne obmedzovaný, pričom zdôrazňujem, že samotný vrcholný
predstaviteľ štátu, premiér SR Róbert Fico, na tlačovej besede, v živom TV vysielaní, zo dňa 25.2.2016
mňa, ako aj celú širokú verejnosť v mene štátu výslovne ubezpečil, že štát moje pozemky, ktoré
vlastním v rámci podnikového pozemku, nepotrebuje a pokiaľ sa rozhodnem rozvíjať svoj zámer,
nebude mi v tom nikto brániť. Ja v mojom zámere nepredpokladám akýkoľvek zásah v podobe cestnej
komunikácie do mojich pozemkov, okrem schváleného technického riešenia v súvislosti už s vydaným
územným rozhodnutím, týkajúcim sa rozšírenia dvojpruhovej cesty na širšiu dvojpruhovú cestu s
kruhovým objazdom. V kontexte týchto skutočností je zrejmé, že veľkokapacitné dopravné napojenie
cez moje pozemky nie je možné, z dôvodu že ja k tomu ako vlastník, ktorý má so svojimi pozemkami iné
zámery a je ubezpečený predsedom vlády SR, že môže rozvíjať svoje zámery a nikto mu v tom brániť
nebude, výslovne súhlas nedávam.“
Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel z nasledovných dôvodov:
Predmetom tohto konania je kolaudácia stavieb nachádzajúcich sa v kat. úz. Lužianky a Dražovce,
pričom účastník je vlastníkom pozemkov v kat. úz. Zobor. Je teda zrejmé, že pozemky v jeho
vlastníctve nebudú Stavbou priamo dotknuté a nejde ani o susedné pozemky. V súvislosti s
námietkami týkajúcimi sa dopravného napojenia uvádzame, že dopravné napojenie ani ďalšie
skutočnosti, ktoré účastník namieta, sa neriešili v tomto kolaudačnom konaní, neboli predmetom
stavebného povolenia ani projektovej dokumentácie týkajúcej sa Stavby a nesúvisia s kolaudáciou
Stavby. Riešenie cestnej siete vychádza z Dopravnej štúdie spracovanej spoločnosťou Výskumný
ústav dopravný, a.s. v novembri 2015, pričom riešenie územia Šindolka je vecou samostatného
projektu riešeného v súčasnosti Slovenskou správou ciest.
Uvedené námietky účastníka preto odvolací orgán považuje za neopodstatnené.
Námietka č. 9:
Citujem: „V tejto súvislosti dávam do pozornosti stanovisko a žiadosť vlastníkov pozemkov v kat. úz.
Zobor začlenených alebo priľahlých k stavbe „Vybudovanie strategického parku“ zo dňa 10.9.2015
(jedná sa o vlastníkov v celkovej výmere cca 65 ha vrátane mojich pozemkov) doručené aj dňa
18.9.2015 Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Viktorovi Stromčekovi, štátnemu
tajomníkovi MDVaRR SR a splnomocnencovi vlády pre prípravu a realizáciu strategických parkov
(tiež doručené MH Invest s.r.o.; Mestu Nitra a tiež Slovenskej správe ciest).
Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel z nasledovných dôvodov:
Predmetom tohto konania je kolaudácia stavieb nachádzajúcich sa v kat. úz. Lužianky a Dražovce,
pričom v súvislosti s predmetnou informáciou o podanej žiadosti vlastníkov, uvádzame, že táto
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nesúvisí s kolaudáciou Stavby. Uvedené námietky účastníka preto odvolací orgán považuje za
neopodstatnené.
Námietka č. 10:
Citujem: „Pokiaľ vychádzame zo skutočnosti, že predmetná stavba sa realizuje v rámci strategického
parku, tak tu je nutné zdôrazniť, že v rámci strategického parku NEPREBEHLO zisťovacie konanie
podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Samotný strategický park teda z hľadiska vplyvov na životné prostredie
POSUDZOVANÝ NEBOL. S ohľadom na túto skutočnosť je potom v spojení s citovanými
ustanoveniami zákona o posudzovaní nutné jednoznačne ustáliť nezákonnosť vedenia stavebného
konania pokiaľ sa má rozhodovať o stavebnom povolení na stavbu realizovanú v rámci takéhoto z
hľadiska vplyvov na životné prostredie „neposúdeného“ strategického parku.“
Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel z nasledovných dôvodov:
Na predmetnú stavbu vydal OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, odd. EIA, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra,
rozhodnutie zo zisťovacieho konania č.s. OU-NR-OSZP3-2015/031851-017-F36 zo dňa 08.10.2015,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2015.
V rámci tohto konania bolo úradom zabezpečené aj stanovisko od OÚ Nitra, odd. EIA, vydané pod č.
OU-NR-OSZP3-2018/17179 zo dňa 08.03.2018, v ktorom sa uvádza, že OÚ Nitra nezistil žiadne
skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, alebo
v rozpore s podmienkami uvedenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.
Vzhľadom na vyššie uvedené, stavebný úrad považuje námietku účastníka konania za neopodstatnenú
a územie dotknuté „Strategickým parkom“ v plnom rozsahu za zabezpečené z hľadiska požiadaviek
vyplývajúcich zo zákona o posudzovaní vplyvov.
Námietka č. 11:
Citujem: „Taktiež žiadam, aby som bol o začatí a priebehu konania a o všetkých úkonoch osobitne
písomne oboznámený zaslaním oznámenia na moju adresu doporučenou poštou.
Stavebný úrad doručuje účastníkovi dokumenty v predmetnom kolaudačnom konaní v súlade s § 80
ods. 1 Stavebného zákona. Právo účastníka na prístup ku konaniu, prístupu k podkladom rozhodnutia a
spisovej dokumentácii je teda ako procesné právo účastníka zabezpečené, stavebný úrad koná a
postupuje podľa platnej legislatívy.
Podľa názoru OÚ Nitra, úseku štátnej vodnej správy, je možné vydať toto kolaudačné
rozhodnutie v takom rozsahu ako je vyššie uvedené – nakoľko neprišlo k rozporu s platnými
stavebnými (vodoprávnymi) povoleniami vydanými tunajším úradom evidované pod:
- č.s.: OU-NR-OSZP3-2016/013715-13/F40 zo dňa 20.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť
12.09.2016
- č.s.: OU-NR-OSZP3-2016/026779-06/F40 zo dňa 03.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť
14.11.2016
- č.s.: OU-NR-OSZP3-2016/013719-06/F40 zo dňa 20.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť
12.09.2016
- č.s.: OU-NR-OSZP3-2016/026776-06/F40 zo dňa 03.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť
14.11.2016
Tunajší špecializovaný stavebný úrad pre vodné stavby má zato, že teda podané námietky
a pripomienky doručené od účastníkov konania sú v rámci tohto kolaudačného konania bezpredmetné.
Tunajší úrad má na základe priebehu tohto konania, úkonov vykonaných v tomto konaní, doložených
dokumentov, stanoviska od žiadateľa a všetkých zainteresovaných, zato že toto kolaudačné
rozhodnutie je možné vydať v rozsahu takom ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Odôvodnenie
Navrhovateľ Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, v zastúpení
splnomocnenej spoločnosti PROMT, s. r. o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin podal dňa 27.02.2018 na
tunajší úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Automotive Nitra Project“,
v rozsahu stavebných objektov: SO 741 Vodovodný rozvod, SO 741.1 Vodovodný rozvod - 1.časť
kolaudácie, SO 742 Rozvod požiarnej vody - 1.časť kolaudácie, SO 742.1 Rozvod požiarnej vody,
SO 752 Dažďová kanalizácia, SO 752.1 Dažďová kanalizácia - 1.časť kolaudácie, SO 760
Splašková kanalizácia , SO 761 Čerpacia stanica splaškovej kanalizácie + technologické vybavenie
stanice, SO 751 Retenčné nádrže – 1.časť kolaudácie, SO 751.1 Retenčná nádrž + prepojovacie
potrubie + vsakovací objekt, SO 751.2 Retenčná nádrž + vsakovací objekt, SO 751.13 Retenčná
nádrž + vsakovací objekt, SO 751.14 Retenčná nádrž + vsakovací objekt, SO 751.15 Retenčná
nádrž + vsakovací objekt , v katastrálnom území Dražovce a Lužianky.
Kolaudované vodné stavby riešia zásobovanie objektov stavby „Automotive Nitra Project“ pitnou
a požiarnou vodou, odvod dažďových vôd z jednotlivých objektov do retenčných nádrží so
zaústením do verejnej kanalizačnej siete a odvod splaškových a odpadových vôd so zaústením do
verejnej siete splaškovej tlakovej kanalizácie.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia oznámil začatie kolaudačného konania vyššie uvedenej stavby listom č.
OU-NR-OSZP3-2018/015582-02/F47 zo dňa 28.02.2018 a súčasne zvolal ústne konanie spojené
s miestnou ohliadkou na deň 06.04.2018 so stretnutím účastníkov konania na tunajšom úrade.
Kolaudačné konanie sa konalo dňa 06.04.2018 o 0930 hod. na tunajšom úrade. V rámci kolaudačného
konania účastník konania Roman Cerulík, Štefánikova tr. 59, 949 01 Nitra vzniesol lisom zo dňa
04.04.2018 námietky a pripomienky k predmetnému konaniu. Tieto boli tunajším úradom a so
žiadateľom prerokované. Na základe týchto skutočností tunajší úrad vyhodnotil podané námietky
a pripomienky ako neopodstatnené (viď časť: „Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania“). Na
kolaudačnom konaní sa prihlásila ako účastníčka konania fyzická osoba (verejnosť) p. Jaroslava
Rudincová, bytom: Novozámocká 169, 949 01 Nitra. Svoju účasť na konaní zdôvodnila, tým, že je
účastníčka konania z posudzovania vplyvov na životné prostredie. O 1000 ako nová účastníčka konania
p. Jaroslava Rudincová odišla z kolaudačného konania. Na tvaromiestnej obhliadke sa nezúčastnila
Uvedené je zapísané v protokole o ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním o kolaudácii
stavby zo dňa 06.04.2018.
Stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu. Skutočným prevedením stavby a jej užívaním
nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti.
Ďalšie námietky zo strany účastníkov konania neboli vznesené.
V spisovom materiáli sú doložené nasledovné náležitosti potrebné k vydaniu kolaudačného
rozhodnutia: doklad o zaplatení správneho poplatku 530 EUR; právoplatné stavebné povolenie č.s.:
OU-NR-OSZP3-2016/013715-13/F40 zo dňa 20.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.09.2016;
právoplatné stavebné povolenie č.s.: OU-NR-OSZP3-2016/026779-06/F40 zo dňa 03.08.2016, ktoré
nadobudlo právoplatnosť
14.11.2016; právoplatné stavebné povolenie č.s.: OU-NR-OSZP32016/013719-06/F40 zo dňa 20.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.09.2016; právoplatné
stavebné povolenie č.s.: OU-NR-OSZP3-2016/026776-06/F40 zo dňa 03.08.2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 14.11.2016; geodetické vytýčenie stavby; geodetické zameranie skutkového stavu;
doklady o výsledkoch predpísaných skúšok; prevádzkové poriadky stavebných objektov; projektová
dokumentácia skutočného vyhotovenia; cerfikáty a atesty stavebných výrobkov; osvedčenia
o odbornej spôsobilosti pracovníkov; preberací protokol stavby; prehlásenie o likvidácii odpadov;
protokol o skúškach vody; protokol o dezinfekčnom preplachu; protokoly o tlakových skúškach;
protokoly o skúškach tesnosti – prečerpávacej šachty, retenčnej nádrže, ORL; revízne správy
elektrických zariadení; geodetické zameranie skutkového stavu; geometrický plán č. GDZV-155/2017
– vyhotovený spoločnosťou Geodeticca, Floriánska 19, 040 01 Košice (k.ú. Lužianky) a GP č.
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GDZV-156/2017 – vyhotovený spoločnosťou Geodeticca, Floriánska 19, 040 01 Košice (k.ú.
Dražovce), ; čestné prehlásenie budúceho prevádzkovateľa vodných stavieb; stavebný denník.
Ku kolaudačnému konaniu boli predložené záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:
- záväzné stanovisko, Krajský pamiatkový úrad Nitra, č.s. KPUNR-2018/8411-5/29327/Nik zo
dňa 16.04.2018
- vyjadrenie, Okresný úrad Nitra, štátna správa odpadového hospodárstva, č.s. OSZP32018/020186-F42 zo dňa 05.04.2018
- záväzné stanovisko, Okresný úrad Nitra, odd. EIA, č.s. OU-NR-OSZP3-2018/17179 zo dňa
08.03.2018
- záväzné stanovisko, Inšpektorát práce Nitra, č.s. INA-35-36-2.2/ZS-C22,C23-18 IPNR/IPNROBOZP/KON/2018/1336 zo dňa 06.04.2018
- záväzné stanovisko, Inšpektorát práce Nitra, č.s. INA-40-36-2.2/ZS-C22,C23-18 IPNR/IPNROBOZP/KON/2018/1824 zo dňa 27.04.2018
- súhlasné záväzné stanovisko, vydané Inšpektorátom práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra,
pod č. INA-45-36-2.2/ZS-C22,C23-18 IPNR/IPNR-OBOZP/KON/2018/1336 2212 zo dňa
31.05.2018
- záväzné stanovisko, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, č.s. HZP/A/2018/00900 zo dňa
06.04.2018
- stanovisko, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, č.s. KRHZ-NROPP-2018/000022-003 zo dňa 10.05.2018
Nakoľko iné predložené stanoviská dotknutých orgánov, organizácii a účastníkov konania
neboli záporné ani protichodné a tunajší úrad sa s námietkami zo strany účastníka konania riadne
vysporiadal a odôvodnil ich, tunajší úrad konštatuje, že budúcim užívaním stavby nie sú pri splnení
stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane
obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.
Na základe uskutočneného kolaudačného konania, vykonaných skúšok a predložených
dokladov založených v spisovom materiáli pod č. OU-NR-OSZP3-2018/015582/F47, preukázania
splnenia podmienok určených v stavebnom (vodoprávnom) konaní pre predmetnú vodnú stavbu orgán
štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Žiadateľ uhradil správny poplatok uhradený bankovým prevodom v hodnote 530 € v zmysle
položky 62a, písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Stavebník v rámci predmetného konania doručil dňa 06.06.2018, na OÚ Nitra žiadosť
o vylúčenie odkladného účinku odvolania v zmysle § 55 Správneho poriadku, pri vydaní užívacieho
povolenia na vodné stavby. Stavebník v žiadosti uvádza: „Podľa § 55 ods. 2 Správneho poriadku, ak
to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia
utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok
vylúčiť. Spoločnosť JLR Slovakia sa domnieva, že v prípade vydania rozhodnutia, ktorým sa povolí
trvalé užívanie vodných stavieb, uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, je aplikácia vyššie
citovaného ustanovenia Správneho poriadku na mieste, a že sú v tomto prípade splnené zákonné
podmienky pre jeho uplatnenie:
1. Naliehavý všeobecný záujem – verejný záujem výstavby projektu „Automotive Nitra Project“ je
priamo deklarovaný v Osvedčení o významnej investícii č. 13489/2016-100-02437 zo dňa 14.01.2016,
kde je uvedené, že „Výstavby nového automobilového výrobného podniku v Nitre“ je „významnou
investíciou a jej uskutočnenie je vo verejnom záujme“. Ku dňu spustenia prevádzky projektu bude
vytvorených 1233 priamych pracovných miest. Omeškanie so spustením prevádzky projektu na čas by
znamenalo, nielen mimoriadne nepriaznivý dopad na sociálnu situáciu v danom regióne, ale vzhľadom
na typ pracovných pozícií potrebných na prevádzkovanie automobilového závodu a výrobu
automobilov, aj na zamestnanosť v niektorých profesijných oblastiach v rámci celej Slovenskej
republiky.
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2. Nenahraditeľná ujma spôsobená účastníkovi alebo tretím osobám – naša spoločnosť omeškaním
spustenia prevádzky projektu môže utrpieť vysoké finančné a nefinančné straty, ktoré stručne možno
zhrnúť nasledovne:
a) zníženie účtovnej a trhovej hodnoty spoločnosti, ktoré by mohlo spôsobiť zároveň zhoršenie
možnosti čerpania úverov,
b) možné zhoršenie ratingu, predčasná splatnosť niektorých úverov,
c) zmluvné pokuty a/alebo náhrady ušlého zisku, ktoré bude musieť spoločnosť uhrádzať dodávateľom
pri omeškaní so spustením prevádzky,
d) zhoršenie pozície spoločnosti na trhu práce vo vzťahu k získavaniu nových zamestnancov,
e) vysoké riziko straty zamestnancov s odbornou kvalifikáciou a zručnosťami, ktorých výberový proces
trval niekoľko mesiacov,
f) vysoké riziko čiastočného alebo úplného rozpadu dodávateľského reťazca, výberový proces
dodávateľov a samotné zmluvné zabezpečenie podľa súčasnej projektovej schémy trvalo viac ako 3
roky. V súčasnej dobe je podpísaných 800 zmlúv s jednotlivými dodávateľmi zo Slovenska alebo
s globálnymi firmami.“
Súčasťou podanej žiadosti bolo aj stanovisko vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, č.j. 07899/2018/SCDPK/31004 zo dňa
25.04.2018, v ktorom je uvedené: „Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku môže správny orgán
rozhodnutím vylúčiť odkladný účinok odvolania v prípade, ak to vyžaduje naliehavý všeobecný
(verejný) záujem. Máme za to, že ak stavebník je držiteľom osvedčenia o významnej investícií podľa §
1 ods. 9 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných
investícií a o doplnení niektorých zákonov, je naplnená požiadavka verejného záujmu. Zákon vyžaduje,
aby naliehavosť odňatia odkladného účinku bola riadne odôvodnená. Podotýkame, že vylúčenie
odkladného účinku odvolania znamená, že rozhodnutie možno vykonať ešte pred nadobudnutím jeho
právoplatnosti.“

Poučenie
Špeciálny stavebný úrad, podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), vylučuje odkladný účinok odvolania voči
vydanému kolaudačnému rozhodnutiu č.s. OU-NR-OSZP3-2018/015582-02/F47 zo dňa 07.06.2018,
a to z dôvodu, že to vyžaduje naliehavý všeobecný (verejný) záujem, ako aj z dôvodu nebezpečenstva,
že odkladom výkonu kolaudačného rozhodnutia stavby utrpí účastník konania, ako aj niekto iný
nenahraditeľnú ujmu. Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku v znení neskorších predpisov proti
vylúčeniu odkladného účinku odvolania nie je možné podať odvolanie.
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny zákon)v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia.
Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj
ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom
rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, §37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov). Podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15
pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Jana Látečková
vedúca odboru
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, zastúpená splnomocneným
zástupcom spoločnosťou PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin
Účastníci konania z EIA:
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – Marcel Slávik
3. Nitra Invest, s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra
4. Desing Engineering, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava
5. Mgr. Matej Rehák, Rastislavova 154, 951 41 Lužianky
6. Roman Cerulík, Štefánikova 59, 949 01 Nitra
7. RNDr. Anna Zemanová, Koncová 25, Bratislava
8. Ing. Juraj Matejka, Pri Dobrotke 7, 949 01 Nitra
9. Pavel Varga, Janskeho 4, 949 01 Nitra
10. Pavol Civáň, Pri Dobrotke 11, 949 01 Nitra
Dotknutá verejnosť:
11. Jaroslava Rudincová, Novozámocká 169, 949 01 Nitra
Na vedomie:
12. EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2 – spracovateľ prevádzkových
poriadkov
13. SLOVEO, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - prevádzkovateľ
14. Cesty Nitra, a.s., Groupe COLAS, Murgašova 6, 949 78 Nitra – dodávateľ stavby
15. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
16. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor
dráhový stavebný úrad. Námestie slobody Č. 6, 810 05 Bratislava
17. IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomašikova 64, 931 04 Bratislava
18. RÚVZ, Štefánikova u 1.58, 949 63 Nitra
19. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. Michlovský spol. s.r.o, (Orange a.s), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
22. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
23. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
24. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
25. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II Č. 8, 949 01 Nitra
26. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra
27. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra
28. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01
Nitra
29. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany
30. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 1039/49, 949 01 Nitra
31. KRHAZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
32. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
33. OÚ Nitra- k spisu (ŠVS)
Zverejnenie rozhodnutia - podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona - odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia
jeho právoplatnosti:
34. OÚ Nitra – tabuľa oznamov
Vyvesené dňa: ...........................................

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

35. Internetová stránka www.minv.sk.
Zverejnené dňa: ...........................................

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