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Z.z. ktarcu sa vykonávajú

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

94901 Nítľa, IČo: 37861298'

v zastupení na základe plnomocenstva

tel. kontakt: 09 48ĺ 47 2a23, email : nahaoka' ingľid@gmai l'com

B/ Názov stavby: ooRelĺĺlnštrukcia vonkajšieho schodiska a vstupu s vybudovaním

.ĺľouu do objektu L*k*ľeň" k'ú. Šal'a, paľc. č. - ľeg. ,,C" za91l2'2g9|ĺ3l

v ľozsahu stavebnýeh clbjektov:

So 101 RekonŠtrukcia vonkajšieho schodiska a vstupu s vybudovaním výťahrr do objektu

Lekaĺeň
so 102 Spevnerré plochy
šo ro: Disľibr"rčný STL plynovod /pľetožka STL plynovodď

Dľuh aúčel stavby; So 101,102 - twa|étstavba (pozemná stavba, nebytová budova - budova nemocnice s

poliklinikou)
bo lo: _ trvalá stavba- inžinierska stavba (pozemná stavba)

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

Miesto stavby: pozemky spaľc'č. 20g|l2,20gll31 _ registeľ o'C'', katastrálne úzernie: Šal'a (Nemocničná ul',

súp. č. 833)

-stavebník má k stavebným pozemkom: vlastnícke pľávo

čísto LV paľcelné číslo vlastník

6139 20gLl2 Nitľiarrsky samospľávny kľaj'

6139 2oglĺ31 Nitriansky samosprávrry kľaj'

Správca vyššie označených pozemkov a stavieb: Poliklinika Nitľiarrskeho sanrosprávneho kraja Šala,

Pľedpokladaný teľmín dokončenia stavby (uveclerrie do prevádzky): max' do 3 rokov odo dňa

pľávoplatnosti stavebného povolenia

Spôsob doterajšieho využitia územia: Zastavanáplocha a nádvoľie

D/ Spľacovatel, projektovej dokumentácie (meno, pľiezľisko ĺĺítzov a adľesa):

Ing. Ladislav Chatľnúch -



b uskutočnenia stavby: l-'1 zhotoviteľom
na ziíklade výsledkov výbeľového konania)

*: v čase podania tejto Žiadosti nie je zniuny (bude

Fl. Zoznam všetkýcb účastníkov územného konania, ktoľí sú navľhovatelrovi známi;Nitľiansý samosprávny kľaj, 
_

Gĺ Záldadné údaje o stavbe, technologickom-_alebo výľolrno m zariadení, budúcej pľevádzkc ajej vplyve na životné pľostľedie a zdľavie l'udí a o súvisiacich opatľeniach:l}udovĺ je súčastbu polikliniky v Šali.. Časť objektu, m.--'u bude vykonávať ľekonštrukcie, je lekáreň.Qbielĺt je oMĺenitoueho tvaru s 2 iadzemny*ĺ poúuziami. Na 1.NP sa nacháďzalekaľeň a priestory2.NP sú plánované ako' pľiestory na pľenájom- Éiuun1'- ĺôvodom ľekonštrukcie je výstavba novéhoschodiska a rnýt'ahu pľe budúcehô náiómcďov 2'NP.
Rekonštľukcia objektu spočíva uo .,ryĹonuní búľacích pľác vonkajšieho schodiska spolu s doteľajšĺmchodníkoni' Ďalej vybúianie u ,o,rrurouanic otvoľových konštruk.ií nu .*ĺriu.iĺ;ä"ild. 

"ij.o*lekáľeň' Po búľacĺc\ p'u$:r' bude,pokračovať vystaíba schocliska s výt'irlrovoir šachtu, Jedná sa onrur:ovanú konštľukciu objektu obdĺžnikového wáru s 2 nac{zernnýrni podlažiaĺtri. Na 1.NP sa budeĺachádzať vsfupná chodba s bezbaľiér:p.ľ prístupoÁ,1ýťahová šachta, sklad a schodisko na 2'NP.Na 2'NP bude schodisko a chodba, oan1ľ je'vstup-áo ouj.ttu lekaľne 
"á 

zŇp. Vstup bude pľekrytýpľístľeškom z nosnej drevenej konštrukcie so spaäo* .*Ĺ.o* od objektu. Stľecha objekfu je plochá.Spád stľechy je na existujúcu itľechu lekarne.
Súčasťou stavby bude nutná úprava okolia.-po búraní a vybudovanie nového chodnĺka. Stavba budesvojimi technickými, konštrukčno_fuzikátnymi u l..trrologickými paľametrami, dispozičnýmusporiadaním a výrazom vyhovovať wojmu ĺe.tu 

" 
qpĺii"ľ vsetr.y poziááaur.v platnej 1egislatívy aSTN.

ptoŠNÉ, vÝŠrovp A PRIESTOROVE BILANCIE STAVBY
plo.lu dotknuých paľciel podl'a katastľa: 3340,0 m2
plocha navrhovaĺrej budovy: 13,58 m2maximálnepôdorysnéĺory"ry objektu so 01: 8 ,375mx 5,205m
maximálna vyška objektu so 0l : 7'90l m

ČrpNpNlp STAVBY NA sTAvEBNE oBJEKTY
So101 Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska a vstupu s vybudovaĺrím výt'ahu do objektu - Lekáľeň(33,82 m2)

!9102 Spevnené plochy (48,04 m2)
so 103 Distľibučný STL plynovod lpteložka STL plynovodu/

V Šali, dŤn29.I2.2a2a

podpis splnomocneného zástupcu

Pľílohy:
Plná moc _ 2x originál
Pľojektová dokumentácia stavby _ 2x vyhotovenie
Výpis zLY č.6139 _ lx (infoľmatívny)
Vyjadľenia, súhlasy a stanoviská dotknutých oľgánov: SPP_d, a.s.., ZSVS, a.s., ZSDIS, a.s'n Slovak
T:ľľ*:.s., oĺangenvĺichlovsk;ŕ, Salamon Ini=eľnct.'.o., Iú;; š;ĺ."'pď;;:;" Eneľgo_SK, &.S.,,RUVZ NR' oR HaZZNR, oU Šaľa, oSZP, oU Šal'a ŔŔ,'stou.n ský zväz telesne postihnutých, Únianevidiacich a siabozľakých Slovenska

Spľávny poplatok zaplatínavľhovatel'po stanovení jeho vyšky správnym orgánom.


