
Mesto Leopoldov
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove 

Hlohovská cesta '104/2, 920 41 Leopoldov
Kontaktná adresa : Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 69/2023 - IB v Hlohovci 04,01.2023
Vybavuje : Batíková

Vec: SI AD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
Zverejnenie podanej žiadosti.

SI AD Slovakia spol. s r.o.. Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, podal dňa 02. 01. 
2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
stavebný objekt SO150.02 Komunikácia a spevnené plochy, realizovaný v rámci 
stavby ..Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode ENVIRAL a.s. Leopoldov". 
Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný 
stavebný úrad v súlade s ustanovením § 58a ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov zverejňuje 
kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu, až do ukončenia 
konania. Právoplatné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky je prístupné na webovom sídle MŽP SR, 
https://www.enviroportal.sLsk/eia/detail/zmena-zamcru-vyrobv-ctanolu-v-prevadzke- 
enviral-s-

Mgr. Terézia K 

primátorka mesl

https://www.enviroportal.sLsk/


SIAD Slovakia, spot s r.o. Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, 1CO: 35 746 343

Spoločný obecný úrad 
so sídlom v Leopoldove 
Podzámska 39
920 01 Hlohov

VEC: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Stavebník :
SIAD Slovakia, spol. s r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Dáta; 0 2. 20/3
t’Wa

Názov stavby: Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode ENVIRAL, a.s., časť stavby: 
Komunikácia a spevnené plochy
Pozemok pare.č. . 2246/1 I, 2246/13, 2249/6, 2249/8, 2255, 
Katastrálne územie: Leopoldov
Obec: Leopoldov

Stavebník: viď žiadateľ
Vlastník stavby : Slovenské liehovary a likérky, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov, PSČ 920 
41, SR, IČO: 36241369

Vlastník pozemku : Slovenské liehovary a likérky, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov, PSČ 920 
41, SR, IČO: 36241369
Dátum a číslo stavebného povolenia a povolenia zmeny stavby pred dokončením: 
Stavebne povolenie vydal: Spoločný stavebný úrad so sídlom v Leopoldove, Mesto 
Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Dátum vydania 20.09.2021, právoplatné 15.10.2021
Číslo stavebného povolenia: 613/2021-IB 
Povolenie zmeny stavby pred dokončením vydal: nebolo vydané
Dátum vydania:...................................................................................................................
Číslo povolenia: ..................................................................................................................

Predpokladaný termín dokončenia stavby: SO 150.02 Komunikácia a spevnené plochy je 
ukončená a pripravená na kolaudáciu,
Termín úplného vypratania stav a dokončenia úprav okolia stavby . ukončené 
Čas trvania skúšobnej prevádzky: nie je stanovené

Zmeny uskutočnené oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní 
Zaznamenané v DRS stavby s podrobným popisom

Údaje o stavbe:
Zastavaná plocha: 794,4tn2 komunikácia, 359,3 m2 spevnené plochy, dĺžka obrubníkov 289,9 
m2, 18,1 m znížený, plocha chodníkov 73,89 m2 a nájazdové rampy 183 m2.
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