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Vec
Zvereinenie informácie o podaní Žiadosti
Navrhovateľ l.D.G.Holding, a.s., lěo 35706686, Bajkalská 19, 821
dna 25.11'2o2o Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

01

Bratistava podal

Prístavba a rozvoj závodu I.D.G.Holding, a.s. Prevádzkareň cífer
Výrobno_adm i n istratívny objekt
SO 03.2 Oplotenie parkoviska pre zamestnancov

So

118.1 Vonkajšie osvetlenie

na pozemku register llcll parc. č,.1627l'|' 1635/3 v katastrálnom územíCífer v obci Cífer

Na stavbu bolo vydané územnérozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst.ClF-586l2018/Mg456 zo dňa 24.04'2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23'06.2020.

obec Cífer, ako stavebný úrad príslušnýpodľa s í17 zákona č.50/1976zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len
''stavebný zákon''), v zmysle $ 58a ods. 3 stavebného zákona zveĘňuje kópiu Žiadosti

o stavebné povolenie zo dňa 25.11 '2020 (bez príloh).

Návrh bol posudzovaný V procese posudzovania vplyvov na Životné prostredie, ktoý bol
ukončený rozhodnutím okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o Životné prostredie,
oddelenia ochrany prírody a vybraných zloŽiek Životného prostredia č' oU-TT-oSzP32o18tOo2276lŠSMERyŠá zo dř.a 22.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26'o2.2o11
Dokument je prístupný na stránke

S agan, PhD
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:2Príloha:lKópla Žiadosti o star7ebné povoleriiě-7oidňa 25.11.2o2o (bez príloh).

ZveĘneÍÍíiń_iiiformácie' stavebný úrad spĺRa povlnnosť vyp!ývajúcu z s 58a ods. 3
stavebného zákona. Kópia žiadosti o stavebhé povolenie musí byt zverejnená počas
trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.
Žiadosť bude zvereinená:
- na úradnej tabuliobce CÍfer
- na internetovej stránke obce CÍfer
- na internetovej stránke Spoločnéhoobecného úradu

Potvrdenie dátumu zverei nen

ia

:

Na úradnej tabuli obce GÍfer:

ZveĘnené od: 4 3. ?oa/ ł

.:.

Pečiatka a podpis:

ZveĘnené do:
Pečiatka a podpis

Na internetovej stránke obce Gífer:

ZveĘnené od:

/ 3. W/

Pečiatka a podpis:

ZveĘnené do:
Pečiatka a podpis:

Na internetovej stránke Spoloěného obecného úradu:

ZveĘnené od:
Pečlatka a

podpis:

ZveĘnené do:
Pečiatka a podpls:

