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MI,STo ŠRĽĺ,
xÁľĺ' SV. TRoJICE C. 7 .927 l s Šnľn

ŽnnosŤ o STAvEBNB PoVoLENIE
podl'a g 8 VyhláŠky vlŽp sn č. 45312000 7'.z'. kÍorou sa vykonáva.jú niektore ustanovenia Stavebneho zákona

MlCRowELL, spol. s r'o. So sídlom Ul. SNP 2018ĺ42,927 0l Šal'a

meno, priezvisko (názov)
v zastúpení PeTEXo, s.r.o. so sídlom Ul. Králbvské!796/43,927 0l Sal'a

adresa (sídlo)

Žiada o vydanie stavebného povolenia na stavbu (druh, účel a miesto stavby) :

_ Administľatĺvna budova a sklad na Diakovskej ceste v Šali

'r'\ ľ

MEsTsKÝ Únno Šnľn

Dátum 1 2 021-10- 2

ku ktorým má stavebník :

vlastnicke právo - LV č. .'.....' 7l93 .'.......'..

Paľcelné čísla a dľuhy stavebných pozemkov :

l2l J/l 5, l2l3l16, 24, 30 Zastavaná plocha a nádvorie Šal'a
paľc. č druh (kultúra) kat. územie

iné právo na základe ................... x

Uzemné rozhodnutie vydal ;

2' Meno, pľiezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta :

.'... lng. arch. Marián Minárik MMA ATELtÉR, s.r.o. Tr. A. Hlinku 47,949 0l Nitra

3. Spôsob uskutočňovania stavby

svojpomocne: odboľný dozor bude vykonávat'

(meno a adresa)

dodávatel'sky:
zhotov itel'........

po vý'bere

(meno a adresa)



4. Základné údaje o stavbe, jej členení' technickom alebo výrobnom zariadenĺ, budúcej prevádzke a

jej vplyve na Životné prostredie a zĺlravie l'udí a o súvisiacich opatreniach:

.'... Administratĺvna budova a sklad s aľeálovými pľĺpojkami

..... podrobnejšie vid' technická správa

Predpokladaný rozpočtový náklad :

Predpokladaný termín dokončenia stavtly: .......... do tľoch rokov od pľávoplatnosti

Pri dočasnej Stavbe doba jej trvania : ..........'...'.... stavba trvalá

5. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkoviznámi

(mená, priezviská a adresy vlastníkov susedných pozemkov a stavieb):

.... lng. lvan Tánczos, Robotnícka 973l2l,927 0l Šal'a

.... SoLDl PLUS, s.ľ.o. Únovce s04,g24 0l Galanta

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

Šali 08.10.2021
dňa

Podpis ŽiadateI'a

( u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno
priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby )


