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vykonávajú niektóľt- noveniaNÁvnrĺ NA VYDAME Ú HO

stavebného zákona - právnické osoby

A"/ Navrhovatel,: Meno a priezvisko/obchodné meno: Nitriansky samosprávny kľaj' Rázusova 2A'

94901 Nitra, IČo: 3'7861298,

v zastúpení na základe plnomocenstva: Mgr. Ingľida Nahĺĺcka, tľvale býom:
v

tel. kontakt: email:

B/ Nĺázov stavby: ,,Rekonštľukcia vonkajšieho schodiska a vstupu s vybudovaním

"ĺľoĹ" 
ĺlo objektu Lókáreň" k.ú. Šal'a, paľc. č. - reg. ,,C" 209Il2' 2091/3l

v rozsahu stavebných objektov:
So 101 Rekonštrukcia"vonkajšieho schodiska a vstupu s vybudovaním výt'ahu do objektu

Lekĺĺreň
So l02 Spevnené plochy
So 103 Distľibuený STL plynovod /pľeložka STL plynovodď

Dľuh a účel stavby: so l0l,l02 - tľvalá stavba (pozemná stavba, nebytová budova - budova nemocnice s

poliklinikou)
šo tol - walá stavba _ inžinieľska stavba (pozemná stavba)

C/ Miesto stavby/Stavebný pozemok podl'a katastľa nehnutel'ností:

Miesto stavby: pozemky s paľc'č. 20gl12,2o9lĺ3l - registeľ "C'', katastrálne úzernie: Šal'a (Nemocničná ul',

súp. č. 833)

-stavebník má k stavebným pozemkom: vlastnícke pľávo

číslo LV parcelné číslo vlastník

6139 20gll2 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,9490l Nitra, ĺČo: rĺg6tzqs

6139 20gll31 Nitriansky samospľávrry kľaj, Rázusova2A,9490l Nitľa, ICo: 3786l298

Správca vyššie označených pozemkov a stavieb: Poliklinika Nitľiarrskeho samosprávneho kraja Šala, Nemocnicná 1'

9270l Šal'a, lČo: sosggs t0

Pĺedpokladaný termín dokončenia stavby (uvedenie do pľevádzky): max' do 3 ľokov odo dňa

pľávoplatnosti stavebného povolenia

Spôsob doterajšieho využitia územia: Zastavanäptocha a nádvorie

D/ Spľacovatel'pľojektovej dokumentácie (meno, priezvisko/názov a adresa):

Ing. Ladislav Chatľnúch - VISIA s.r.o., Sládkovičova 2O52l5O,927 01 Šaľa



E/ Spôsob uskutočnenia stavby: D zhotovitel'om*: v čase podania tejto Žiadosti nie je znŕmy (bude
určený na zíklade ýsledkov výbeľového konania)

Fl Zoznam všetkých účastníkov územného konania, ktoľí sú navľhovatelbvi známi:
Nitľiansky samosprávny kľaj, Rrázus ov a 2 A, 9 49O l Nitra' tČo : : zs o l z g g

.Gl Zíl<Iadné údaje o stavbe, technologickom alebo výrobnom zaľiadení, budúcej pľevádzke a
jej vpýe na životnó pľostľcĺlie a zdravie l'udĺ a o súvĺsiacich opatreniach:

Budova je sírčasťou polikliniky v Šali. Čast'objektu' kde sa buĺle vykonávat'rekonštrukcie, je lekáreň.
obiekt je obdĺznitového tvaľu s 2 nadzemnými podlažiami. Na l.NP sa nachádza lekáĺeň apriestory
2'NP sú plánované ako priestory na prenájom. Hlavným dôvodom rekonštrukcie je výstavba nového
schodiska a výťahu pre budúceho nájomcďov 2.NP'
Rekonštľukcia objektu spočíva vo vykonaní búľacích pľác vonkajšieho schodiska spolu s doterajším
chodníkom. Ďalej vybúranie a zamurovanie otvoľových konštrukcií na existujúcej ŕäsáde objektu
lekfueň. Po buľacích práĺ;ach bude 

'pokľačovať 
výstavba schodiska s výťahovou šachtu. Jedná sa o

murovanú konštrukciu objektu obdlžnikového tvaru s 2 nadzemnými podlažiami. Na l.NP sa bude
nachádzať vstupná chodba s bezbaľieroým prístupom, výt'ahová šachta, sklad a schodisko na 2'NP.
Na 2.NP bude schodisko a chodba, odkiaľ je vstup do objektu lekáľne na 2.NP. Vstup bude prekrytý
prístľeškom z nosnej drevenej konšľukcie so spádom smeľom od objektu. Strecha objektu je plochá.
Spád stľechy je na existujúcu strechu lekáľne.
Súčastbu stavby bude nutná úpľava okolia po búľaní a vybudovanie nového chodníka. Stavba bude
svojimi technickými, konŠtrukčno_frzikálnymi a technologickými parametľami, dispozičným
uspoľiadaním a ýnzom vyhovovať svojmtr ťrčelu a spĺĺať všetky požiadavky platnej legislatívy a
STN.

PLoŠNÉ, vÝŠrovB A PRIESToRovE BILANCIE STAVBY
plocha dotknuých parciel podľa katastra: 3340,0 m2
plocha navrhovanej budovy: 13,58 m2

maximálne pôdorysné rozÍnery objektu So 01: 8,375m x 5,205m
maximálna výŠka objektu So 01: 7,90l m

Črnľpľlg STAVBY NA STAvEBNE oBJEKTY
so101 Rekonštľukcia vonkajšieho schodiska a vstupu s vybudovaním výťahu do objektu _ Lekareň
(33,82 m2)
soi02 Spevnené plochy (48,04 m2)
so l03 Distribučný STL plynovod /preložka STL plynovodu/

V Šali, dňa29.t2.202O

ll nĺl

podpis splnomocneneho zástupcu

Pľílohy:
Plná moc _ 2x oľiginál
Pľojektová dokumentácia stavby - 2x vyhotovenie
Výpis zLY č.6139 _ lx (iďormatívny)
Vyjadĺenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov: sPP-d, a.s., ZSVS, a.s', ZSDIS, a,s., Slovak
Telekom, a.s., orange/Michlovský, Salamon Internet s.r.o., Met Šaľa spol s r.o', Energo-SK, &.S.,, 

'RUVZ NR, oR HaZZNR, oU Šaľa, oSZP, oU Šal'a KR' Slovenský zväz telesne postihnutých, Unia
nevidiacich a slabozľakých Slovenska

Spľávny poplatok zaplatt navľhovateľ po stanoveníjeho vyšky správnym orgánom.


