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ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE

názov stavby CTPark TRNAVA ZAVAR
SO 01 - Prekládka areálového rozvodu plynu

v obci Trnava a Zavar

podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení noviel a § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona

Žiadateľ (stavebník):
Meno a priezvisko (názov)
CTP Slovakia, spol. s r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, 100:48292982 
v zasupění: Marek Brunovský, Sokolská 35, 900 01 Modra 
Tel.: 0903 559913 e-mail: ma.br@centrum.sk

Druh, účel a miesto stavby:
SO 01 - Prekládka areálového rozvodu plynu, z dôvodu plánovaného umiestnenia Haly TRN 1.

Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností:

Kat.úz.: Zavar KNC parc.č. 240/393, 240/394, 240/6 
a nádvoria.

- všetko zastavané plochy

spôsob doterajšieho využitia - areálový rozvod plynu

Predpokladaný termín dokončenia stavby
mesiac - rok : jún 2022

Vlastnícke právo íalebo iné právo) k stavebnému pozemku :
K pozemku, na ktorom má byť stavba uskutočnená má stavebník 
- vlastnícke právo

Kolaudačné rozhodnutie vydal: Mesto Trnava
Pod číslom: OZP-1484-15359/2020/Šm Dňa: 21.02.2020
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Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi - mená,
priezviská a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností:
(pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych, s veľkým počtom účastníkov 
stavebného konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú)
Nie sú.

Údaje o dokumentácii:
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (uviesť meno, adresu projektanta i číslo 
oprávnenia); t-gas, s.r.o., Cesta mládeže 5421, 901 01 Malacky, Ing. Miroslav Soják

Spôsob uskutočnenia stavby:
- dodávateľsky: zhotovitel' bude určený výberovým konaním

Odhad stavebných nákladov: .. eur

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom a výrobnom zariadení, budúcej prevádzke 
a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach;
SO 01 - Prekládka areálového rozvodu plynu.

Inžiniersky objekt je vnútro areálový, vo vlastníctve, správe alebo oprávnení nakladania s nimi 
žiadateľom - investorom.

podpis žiadateľa (staydbníka)

Prílohy;
1. PD SO 01 - Prekládka areálového rozvodu plynu 2x,
2. Kolaudačné rozhodnutie OŽP-1484-15359/2020/Šm,
3. Splnomocnenie,
4. Výpis z OR,
5. TAVOSa.s.,
6. SPP Distribúcia, a.s.,
7. Západoslovenská distribučná, a.s.,
8. Orange - Michlovský, spol.s.r.o.,
9. Krajský pamiatkový úrad Trnava,
10.Okresný úrad Trnava, OSŽP-OH,
11.Okresný úrad Trnava, OSŽP-OPaK,
12.Slovak Telekom, a.s.,
13.EP-GROUP s.r.o..


