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+ PORTIK, spol. s r.o.
Trnavská cesta 102
821 01 Bratislava

-} Naša značka :127l2o21-Šr
Vybavuje: lng. Šrámková (
E-mail: silvia.sramkova@portik.sk

v Bratislave :3.4.2021

VEC: Žiadosť o stavebné ovolenie podl'a $ 58 zák. č.5011976 Zb. {stavebný zákon) v znení

neskorších zmien a doplnkov, a vyhl. ľvtŽp sn č.453l2oooz,z.

Stavebník:
SLOVNAFT, a.s., Vtčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, lčo:31 322832

v zastúpení: PoRTlK spol. s r.o., Trnavská cesta Loz,82101 Bratislava

lČo: 173331'13

Názov stavbv:

,, čsPH Slovnaft - Ručná autoumyváreň "

objektová skladba: so.1o5.1 Areálové komunikácie - úprava a rozšírenie
so.106.1 Sadové úpravy - úprava a rozšírenie
So.305c oklepávač kobercov
so.305d Vysávač
so.310 Ručnáautoumyváreň
so'4o1.1 Areálový rozvod vody - napojenie autoumyvárne
so.401.2 Zrušená Vetva rozvodov vody
so.401.3 Preložka rozvodov vody
so.603.1 Prípojka NN - ochrana rozvodov

so.6o3.2 Areálový rozvod NN - napojenie autoumyvárne
so'604.1 El.vedeňie pre osvetlenie_ochrana rozvodov
so.6o4.2 El'vedenie pre osvetlenie - napojenie nových stípov
so.651. 1 Areá lový rozvod SLP-n apojenie a utoumyvárne

Druh a mie sto stavbv. ored termín dokončenlá

Druh stavby: nebytová budova - inžinierska stavba

Miesto stavby: šal'a, ulica Nitrianska

Predpokladaný termín dokončenia stavby: 24 mesiacov po právoplatnostĺ SP

Paľcelné čísla a druhy (kultúry} stavebného pozemku:

Podl'a evidencie nehnutelhostí: 3018/L, 3oL8l3, 3018/5, k.ú šal'a
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Druh (kultúra): zastavaná plocha a nádvorie
Katastrálne územie: Šal'a

Parcelné čísla susedných pozemkov alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú pouŽiť ako stavenisko:

druh (kultúra): kat. Územie: -_

K stavebnému pozemku má stavebník:
- vlastnícke právo: LV č. 633
iné právo (uviesť aké): -

Základné údaje o stavbe:
Projekt riešivýstavbu samoobsluŽnej ručnej bezdotykovej autoumyvárne pre osobné automobily,
ako doplnkovú funkciu pri prevádzke čs v existujúcom areáli. Stavebný objekt predstavuje účelový
prízemný objekt z dvoch modulov, s technologickým vybavením s trede autoumyvárne. objekt má
rozmery 10,20m x 6,90m, s max. výškou atiky +3,6m, resp. strechy +4,08m, s celkovou zastavanou
plochou 70,57m2. objekt je napojený na areálové rozvody inžinierskych sietí.

+0,000 = 116,60 m.n.m B.p.v.

Zastavaná plocha stavby: 70,52 m2
Úžitková plocha umývacích boxov:55,34 m2
obostavaný priestor : 256,36m3
Spevnen é plochy: 4L7,5m7
Plocha zelene: 106,6m2

Úoa;e o dokumentácii:
Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta:
lng. Pavol Skovajsa _ PoRTlK spol. s r.o., Trnavská cesta Loz,82L 01 Bratislava

Úoaj o tom či sa stavba uskutočňuje zhotovitelbm alebo svojpomocne
Stavba sa uskutočnídodávatel'sky po výberovom konaní .

Zoznam účastníkov stavebného konania
1. PoRTlK spol' s r'o., Trnavská cesta Io2,827 01Bratislava
2. tng. PavolSkovajsa _ PoRTlK spol. s r.o., Trnavská cesta t02,827 01Bratislava
3. Mesto šaľa
4. TESCO STORES SR,a.s., Cesta na Senec 2,82104 Bratislava
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č.36, 817 15 Bratislava

Účel stavby: umývanie aut _ služby motoristickej verejnosti

Územné rozhodnutie vydané: Mestom Šal'a, pod č.36547 /zo}als)/3o7L zo dňa z7.to.2020,
právoplatné: 06' 11.2020

Rozpočtorný náklad: do 97tis Eur
Správny poptatok 2oo,- EUR
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P0ftľIK spoL B ľ'o'

ľniurľĺ ce*a 102, B21 01 Bntiďavs

V Bratislave, dňa: 3.4'202L

tng. Michal Bachynec - konatel'


