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MESTo ŠĺĽa,
NÁM. sV. TRoJICE Č. 7,927 I

zvescnó dňä

ľÁvnH NA vYDANIE ÚznľĺľEno RoZHoDNUTIA
podl'a $ 3 Vyh|ášky trĺŽp sn č. 45312000 Z.z'ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

MIcRowELL, spot. s r.o. so sídlom Ul. sNP 2ol8l42,927 01 Šal'a

meno, priezvisko (názov)

:::::::l1lľ]ľ1?:]:l]- jl]lill::::'1''"l:::.:.?.:.:::'.7.::::::::
adľesa (sídlo)

2. Dľuh a stľučný opis stavby, ktorej umiestnenie sa navľhuje :

... Administľatívna budova a sklad na Diakovskej ceste v Šaľ

$-. // ,toto'
MESTsi.(Y ilRRo Šnľn

':,,;:'ruje: 6'

Dátum 25 _ll- 
2020

čis|c 4//a3

2. Miesto stavby (ulica, tokalita _ chaľalĺteľistika územia) :

... Ul. Diakovská v Šali, nezastavaný pozemolr

nezastavaný pozemok

4. Spôsob doteľajšieho využitia územia : ...................

5. Parcelné čísla a dľuhy pozemkov podl'a katastľa nehnutel'ností s uvedením vlastníckych a iných
pľáv, ktoľých sa územné ľozhodnutie týka :

,,, lz13ĺl5' 12l3tl6, 1213ĺ24 a l2l3l30 _ zastavaná plocha a nádvorie - vlastníctvo spoločnosti

6. Paľcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb :

,,, t235ll,l2l3/2, l213ll7 , l2l3l9

1



1

7. Zoznam všetl<ých známych účastníl<ov územného konania :

(mená a adľesy vlastníkov susedných pozemkov a stavieb)

.... Ing. Ivan Tánczos, Robotnícka973/2l,927 0l Šal'a

.... SOLDI PLUS, s.ľ.o. Únovce 504,g24 01 Gatanta

.... STK OK, s.r.o. Medená 18, 811 02 Bľatislava

ŕ/
á' sp1nomŠali 30.10.2020 Ing. E. Petľov ocnený zástupca

dňa

Podpis Žiadatel'a

( u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno
pľiezvisko, funlĺcia a podpis opľávnenej osoby )

Prílohy:
_sĺtuačný výkľes súčasného stavu územia na podlĺlade katastľálnej mapy so zalrľeslením pľeclmetu

územného ľozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účin|rov) na okolie,
-dokumentácia pľe územné ľozhodnutie vypľacovaná oprávnenou osobou,
-ľozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých oľgánov

štátnej správy a obce, a spľávcov podzemných inžinieľskych sietí
/ záväzné stanovisko lĺ súladu s územným plánonl nlesta'
'záv äzné sta novisl<o Regionálneho ú ľadu veľej ného zcl ľavotn íctva Nitľa,
stanovislĺo oR Hasičslĺého a záchľanného zboľu Nitľa,
stanovislĺo Krajslĺého pamiatlĺového úľadu Nitľa,
vyjadrenic okľesného úľaĺtu Šal'a, oclbor KR' Odboľ SŽP, oclboľ CDaPI(, PaL oĺlboľ
vyjadľenia spľávcov podzemných inžinieľskych sietí a iné stanovislĺá preĺlpísanó ošobitnými
pľedpismi /'

-záveľečné stanovislĺo o posúdení vplyvu stavby a|ebo činnosti na životné pľostredie alebo
rozhodnutie zo zist'ovacieho lĺonania, ak bolo vydané,

-dolĺlad o zaplatení spľávneho ;loplatl<u ĺlo polĺladne MsÚ


