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Vec
Zvereinenie informácie o podanĺ žiadosti
Navrhovateľ l.D.C.Holding, ä.S., lco 35706686, Bajkalská í9, 821 01 Bratislava,
ktorého zastupuje BMBAU, s.r.o.' Ico 50273973, 922 08 Dubovany 230 podal dňa
25.11.2020 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Prístavba a rozvoj závodu l.D.C.Holding, a.s. Prevádzkareň Gífer
Výrobno_admi n istratívny objekt
SO 1 02.2 Parkovisko
na pozemku register

''c'' parc.

ć,.162711, 1635/3 v katastrálnom územíCífer v obci Cífer'

Na stavbu bolo vydané územnérozhodnutle o umiestnení stavby č. Výst.ClF-586/2018/Mg456 zo dňa 24.o4.2o2o, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2020'

obec CÍfer, ako špeciálny stavebný úrad príslušnýpodľa s 120 ods.1 zákona č. 50/1 976 zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(d'alej len ''stavebný zákon'') a podľa $ 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb' o pozemných
komunikáciách v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len cestný zákon), ako špeciálny
stavebný úrad príslušnýpodľa s 120 ods.1 zákona č.50/1976zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len "stavebný
zákon'') a podľa $ 3a ods.4 zákona č. 135/1961 zb. opozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov (d'alej len cestný 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 životnéprostredie, ktoý boI
ukončený rozhodnutím okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o Životné prostredie,
oddelenia ochrany prírody a vybraných zloŹiek Životného prostredia č. oU-TT-oszP32o18too2276lŠsMER/Šá zo dňa 22.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.o2.2o18
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-2Dokument je prístupný na stránke:
https://www.enviroporta1.slďslďeia/detail/pľistavba-ľozvoj-zavodu-i-d-c-ho1ding-pľevadzkaren-cifer

Maroš Sagan, PhD.
ĺastarosta
obce Cífer

Príloha: Kópia Žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 25'11'2020 (bez príloh)

ZveĘnením informácie stavebný úrad spÍňa povinnosť vyplývajúcu z s 58a ods. 3
stavebného zákona. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byt' zverejnená počas

trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.
Žiadosť bude zvereinená:
- na úradnej tabuli obce Cífer
- na internetovej stránke obce Cífer
- na internetovej stránke Spoločnéhoobecného úradu
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