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MESTO ŠĺĽA,
NÁv. SV. TRoJICEČ'7,927 15 Šĺl:ĺt

,.2,',, ' .

ľÁvnH NA vYDANIE UZEMNEHo RoZHoDNUTIA
podl'a $ 3 Vyhlášky vĺŽp sľ é.453/2000 Z.z.ktoĺou sa vykonávajťr niektoľé ustanovenia stavebného zákona

MlCRowELL, spol. s r.o. so síĺllonr Ul. sNP 2018/42,927 01 Šat'a

meno, pľiczvisko (názov)
v zastúpení Pel'EXo, s.r.o. so sídlom Ul' Králbvská796/43,927 01 Sal'a

adľesa (sĺdlo)

2, Druh a stručný opis stavby, ktorej umiestnenie sa navrhuje l

.', Administratívna budova a sklad na Diakovskej ceste v Šati

2. Miesto stavby (ulica, lolĺalita - charal<teľistilca územia) :

',. Ul. Dialĺovská v Šali, nezastavaný pozenlolĺ

nezastavaný pozcmok

4. Spôsob doterajšieho vyuŽitia úzelnia ; ......'....'........

5. Parcelné čísta a druhy pozemkov podl'a katastra neltnutcl'ností s uvedením vlastnĺckych a iných
práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka l

.,, tzl3ĺls, 1213116, l2t3ĺ24 a l2l3ĺ30 - zastavaná plocha a nádvorie _ vlastníctvo spoločnosti

6. Paľcclné čĺsla susedných pozemltov a susedných stavieb :

... l23s / l, l2l3l2, |2l3 / l7, L2l 3 ĺ9

I



7' Zoznarn všetkých znárnych účastníkov územného konania
(mená a adresy vlastníl<ov susedných pozemkov a stavieb)

.'.' lng. Ivan 'ľánczos'

.... SoLDt PLUS, s.r'o. Únovce 504,924 01 Galanta

.'.. sTK oK, s.r.o' Medená l8' 8l l 02 Bľatislava

Ša1i 30.10.2020 Ing. E' Petrová, splnotnocnený zástupca

dňa
Podpis Žiadatel'a

( u pľávnických osôb odtlačok pečiatky, meno

pľiezvisko, funl<cia a podpis opľávnenej osoby )

Prílohy:
-situačný výkľes súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zalĺreslením predmetu

územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie'
-dokumcntácia pre územné rozhodnutie vypracovaná oprávnenou osobou,
_rozhodnutia, stanoviská, vyjadľenia, súhĺaiy, posúdenia alcbo iné opatľenia dotknutých orgánov

štátnej správy a obcc' a spľávcov podzemných inžinierskych sietí

l záväzné stanovisko k súladu s územným plánom nlesta,
' záv äzné sta novisko Regio nátrl cho ril rad u veľej n éh o ztl ravotn íctva N i tľa'

stanovisko oR Hasičstĺého a záchranného zboru Nitľa'
stanovisko Krajského pam iatltového ú ľaclu N itľa'
vyjaĺlrenie okľesného ŕlľadu Šal'a, Odboľ KR, odlror sŽP, oĺlboľ CDaPK, PaL odbor

výjaĺrenia správcov podzemných inžinieľskych sictí a iné stanoviská predpísané osobituýni

pľedpismii'
-záveľečné stanovisko o posúdení vplyvrr stavby alebo činnosti na životné prostrcdie alebo

ľozhodnutie zo zist'ovacieho konania, ak bolo vydané,

-clottlad o zaplatení spľávneho poplatlĺu do pokladne MsÚ


