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Vec: N á v r h na vydanie kolaudačného rozhodnutia

2 3102017
AI Mono a priezvisko, resp. názov stavebníka : BORINA EKOS
so sídlom : 95632 Livinské Opatovce č. 86
zastúpený: Ing. Tomáš Tomajko
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navrhuje, aby boto vydané kolaudačně rozhodnutie pre stavbu (názov
stavby uviesť podFa názvu
stavby v stavebnom povolení)
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, Sldádka odpadov Livinské
Opatovce Chudá Lehota v rozsahu objektovej skladby (uviesťju
podľa stavebného povolenia):
SO-09 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
—

50-23 GARÁŽ
umiestnenú na pozemku parcela č. (uviesť podl‘a stavebného povole
nia)
418/24, 418/42 (register ‚.C“)

4t8/20, 418/22, 418/23,

v katastrálnom území (uviesť podl‘a stavebného povolenia) : Livinské Opatov
ce
v obci : Livinské Opatovce
umiestnenú na pozemku parcela č. (uviesť podra stavebného povole
nia) 311/9,311/12 (register „C“)
v katastrálnom území (uviesf podľa stavebného povolenia): Chudá
Lehota
v obci : Chudá Lehota
účel stavby: budovy

nebytové budovy

budovy pre administratívu, inžinierske stavby
potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody a
vedenia
miestne potrubné
a káblové rozvody
—

—

—

—

charakter stavby: trvalá
pre ktorú vydal stavebné povolenie (názov správneho orgánu uvedený v
hlavičke rozhodnutia):
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životné
ho prostredia Bratislava, Stále
pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
pod číslom : 3382-15517/2017/Rum/370300104/Z16-SP dňa: 23.05.
2017
Zoznam účastníkov kolaudačného konania (stavebník, vlastník stavby
, ak nic je stavebník a vlastník
pozemku, na ktorom je stavba zrealizovaná):
•
•

BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86
Obec Livinské Opatovce, 956 32 Livinské Opatovce

•

Obec Chudá Lehota, obecný úrad, 95638 Šíšov

BI Údaje o stavbe:
Stavba bude odovzdaná a prevzatá do: 17.11.2017
BORINA EKOS s.r.o. 956 32 Livinské Opatovce Č. 66
Tel.: 0903 790 419 Fax.: (038)76881 01 IČO: 36300225 DIČ: 202013
9429
Bankové spojenie: Československé obchodné banka, as. • číslo
účtu: 258l9063/7500
vTrenčlne odd: Sro, vI: 19133/R
e-mail: borina@mariuspedersen.sk
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DPH: 61<2020139429
zapisaná na Okresnom súde
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Marius Pedersen
Stavba bude úplne vyprataná a úprava stavby bude dokončená do: 17.11.2017
Celkové náklady stavby: 251 381,13€
Na komplexně vyskúšanie nebude plynule nadväzovať skúšobná prevádzka
Skúšobná prevádzka: nic
F1O9A
950 S Uvin,ká Opahn. 2.6
ičo: 33300225
iČ DPH: SK202ql34Q

pečiatka a podpis navrhovatel‘a

V Livinských Opatovciach, dňa 18.10.2017

Príloha:

Vyhodnotenie zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania

BORINA EKOS s.r.o. • 956 32 Livinské Opatovce č. 86
Tel.: 0903 790 419 Fax.: (038) 76881 Dl • ičo: 36300225• DIČ: 2020139429• iČ DPH: SK2020139429
Bankové spojenie: československá obchodná banka, as. • číslo úau: 25819063í7500 zapisaná na Okresnom súde
v Trenčíne • odd: Sro, ví: 19l33iR
e-mail: borina@mariuspedersen.sk

