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Vec: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
 

Navrhovateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, sídlom Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, Nitra, podal dňa 28.01.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 
 

„ Nitra – prepojenie vodovodu priemyselný park Sever – Lužianky  “ 
 
 
na pozemkoch parcelné čísla: 1254, 2435, 2783/6 - líniová stavba, katastrálne územie: 
Lužianky. 
  
účel stavby:  inžinierska líniová stavba - vodovod 
doba trvania stavby:  stavba trvalá 
 
 

Obec Lužianky, posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona a na základe tohto 
posúdenia vydáva  ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 odst.1, stavebného 
zákona  a podľa § 39  stavebného  zákona   
 

v y d á v a 
r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

 
„ Nitra – prepojenie vodovodu priemyselný park Sever – Lužianky  “ 

 
v rozsahu : 
- stavebné objekty: 
SO 01 Prepojenie vodovodu - predmetom územného rozhodnutia je prepojenie 
jestvujúceho vodovodného potrubia PVC DN 100 v Lužiankach s potrubím DN 300 (VDJ 
Lupka – Mlynárce). Prepojenie vodovodu je navrhnuté z rúr HDPE PE 100, SDR 17, D 
160x9,5. Začiatok trasy v km 0,000 sa pripojí na jestvujúci vodovo PVC DN 100, pred 
koncovým hydrantom na ulici Korytovská v Lužiankach. Trasa navrhovaného prepojenia 
bude vedená prekopaním miestnej komunikácie, zeleným pásom a riadeným pretláčaním 
pod rieku Nitra. riadené pretláčanie je navrhnuté chráničkou HDPE PE100, SDR17 RC, D 
315x18,7, do ktorej sa nasunie potrubie HDPE PE100, D 160x9,5 na objímkach Raci. Koniec 
trasy v km 0,190 sa pripojí na jestvujúci vodovod HDPE PE100 D 315 v priemyselnom parku. 
 
Ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia (pre 
navrhovateľa + 1 x k verejnej vyhláške účastníkom konania). 
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Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tieto   p o d m i e n k y: 
1. architektonické a urbanistické: 
charakter stavby: inžinierska, líniová stavba 
účel stavby: rozvod inžinierskych sietí. 
2.  Pred začiatkom výkopových prác, je nutné požiadať  v š e t k ý c h  správcov 
podzemných inžinierskych sietí (vrátane teplovodov, verejného osvetlenia, závlah a pod.) a 
prevádzkovateľov telekomunikačných zariadení o ich vytýčenie priamo v teréne a v ich 
ochranných pásmach pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov inžinierskych sietí. 
3. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ochranné pásma v zmysle 
STN 73 6005, STN 33 3300, STN 33 4050. 

 4. Ochranné pásma existujúcich a novo navrhovaných sietí sú stanovené v zmysle  
príslušných právnych noriem.  

 5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Počas realizácie 
stavebných prác nesmie byť na cestných komunikáciách skladovaný žiadny stavebný 
materiál. Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky nesmie byť žiadnym spôsobom 
obmedzovaná a ohrozovaná. 

 6. Pri vypracovaní PD stavby je nutné dodržať všetky STN vzťahujúce sa na navrhované 
stavebné konštrukcie, časti stavby atď. podmienky vyplývajúce z chránených území alebo 
ochranných pásiem. 

 7. Územné rozhodnutie nenahrádza súhlasy, rozhodnutia, povolenia a pod. dotknutých 
orgánov štátnej správy a obce potrebné k realizácii stavby. 
8. Podmienky vyplývajúce z ochranných pásiem: Pri spracovaní projektu k stavebnému 
povoleniu musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a 
nadzemných vedení inžinierskych sietí.  
9.  Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, obce a správcov inžinierskych sietí:  
9.1. OU Nitra, OSŽP, č.OU-NR-OSZP3-2019/021244-02-F14, zo dňa 29.03.2019: 
- pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa 
v okolí stavby v zmysle § 47 ods. 1 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením 
alebo zničením. 
- podľa § 35 ods. 6 zákona č.543/2002 Z.z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej 
organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a S-CHKO Dunajské luhy, Samova 3, 
Nitra. 
- živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo 
iných st. objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku je 
potrebné preniesť mimo staveniska. Poklopy šácht realizovať spôsobom, aby sa zamedzilo 
vpadnutiu alebo prenikaniu živočíchov do vnútorného prostredia vodovodu. 
9.2. OU Nitra odb. star. o ŽP č.OU-NR-OSZP3-2019/021253-02/F28 zo dňa 15.05.2019: 
- stavbu realizovať podľa  predloženej PD a platných STN, 
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod a pod). 
- kladné stanovisko vlastníka resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu k napojeniu, 
- súhlasné stanovisko správcu vodného toku k pretláčaniu pod riekou Nitra, 
- ku stavebnému povoleniu je potrebný súhlas tunajšieho úradu podľa § 27 ods.1 písm. a) 
9.3. OU Nitra, OSŽP, č.OSZP3-2019/021249-02-F32, zo dňa 01.04.2019: 
- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
- odpady vzniknuté pri  výstavbe  predovšetkým  zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie,  
- pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii 
investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom podľa zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch,  
- pri realizácii uvedenej investície  a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať   ustanovenia 
legislatívy na úseku  odpadového hospodárstva, 
- ku kolaudačnému konanie  je potrebné vyjadrenie  v zmysle  § 99ods. 1 písm. b) bod 5 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží 
doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie 
stavby. 
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9.4  KPÚ Nitra zo dňa 13.02.2019, č.KPUNR-2019/6195-2/11617/Nik: 
- v prípade zistenia archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za 
vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález na 
druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až 
do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je 
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä 
zabezpečiť ho proti poškodeniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže 
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 
metódami archeologického výskumu. 
9.5. Obec Lužianky, č.3467/08/2019, zo dňa 09.08.2019: 
- práce prevádzať v zmysle predloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie pri 
dodržaní všetkých kladných vyjadrení dotknutých organizácií, 
- dodržať bezpečnostné, požiarne a hygienické predpisy, 
9.6. ZD a.s., Bratislava zo dňa 09.07.2019: 
- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 
podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej 
stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie 
(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, 
o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.  
9.7. SPP- distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 08.07.2019, č.TD/NS/0272/2019/Ch: 
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike, 
- stavebník je povinný  dodržať všetky ďalšie podmienky stanovené v tomto vyjadrení. 
9.8. Slovak Telekom a.s., Bratislava zo dňa 28.01.2020, č.6612002244: 
-  stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v tomto  vyjadrení. 
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) 
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č.351/2011 Z.z. o ochrane proti 
rušeniu 
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní 
povinnosť podľa bodu 3. 
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. 
- Všeobecné podmienky ochrany SEK: 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so 
zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: • Ochranu alebo preloženie sietí v 
zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s. • 
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 
vedenia • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať 
práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba 
zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 UPOZORNENIE: V 
káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. 
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: • 
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu, • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho 
ochranu stanovené • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú  
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polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu 
vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 
nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje). Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené 
proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od 
vyznačenej polohy zariadenia • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím 
(zasypaním) • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne 
číslo12129 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že 
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) UPOZORNENIE: V prípade, 
že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len 
so súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. 
objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, 
(www.telekom.sk). 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú 
úpravu vedení v plnom rozsahu. 
9.9. ZsVS, a.s., č.3710/2019, zo dňa 17.01.2019: 
- v záujmovom území predmetnej stavby sa nachádza verejný vodovod DN 100 a DN 300 
v našej prevádzke, 
- súhlasíme s výstavbou rozvodného vodovodného potrubia HDPE DN 150 dĺžky 190,0m, 
s prepojením v Lužiankach v ulici Korytovská na verejný vodovod DN 100 a s prepojením na 
verejný vodovod DN 300 v PP sever. Križovanie s vodným tokom Nitra bude realizované 
riadeným pretlakom chráničky HDPE DN 300 dĺžky 178,0 m. Križovanie s miestnou 
komunikáciou Korytovská je riešené uložením potrubia DN 100 do oceľovej chráničky DN 
250 dĺžky 5,0m. Potrubie bude opatrené medeným vyhľadávacím vodičom s príslušenstvom. 
V ulici Korytovská bude osadený uzáver za miestom pripojenia vodovodného potrubia na 
existujúci verejný vodovod, v mieste prepojenia na verejný vodovod DN 300 budú osadené 
vodovodné uzávery na všetkých vetvách navrhnutého vodovodného uzla, 
 - pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými 
prevádzkovateľmi. IS vytýčime na základe objednávky stavebníka, 
- pri krytí, súbehu a krížení IS požadujeme dodržať STN EN 805, STN EN 752 vrátane STN 
73 6005, zároveň požadujeme dodržať ochranné pásma IS podľa §19 zákona č.442/2002 
Z.z., 
- navrhované prepojenie verejného vodovodu požadujeme realizovať pod odborným 
dohľadom našich pracovníkov. Náklady odstávok a prác s tým spojených znáša stavebník, 
- žiadame byť prizývaní ku všetkým prácam, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú 
zakryté alebo sa stanú neprístupné. Žiadame byť prizývaní k vykonávaným skúškam, 
- dokončenú stavbu po vydaní kolaudačného rozhodnutia, vrátane príslušnej dokumentácie, 
skutočného zrealizovania stavby a súvisiacich dokladov, odovzdá stavebník OZ Nitra, 
- žiadame byť prizvaní k odovzdaniu staveniska. 
9.10.SVP š.p. zo dňa 20.11.2019, č. CS SVP OZ PN 8744/2019/02, CZ 39846/210/2019: 
- začiatok prác na križovaní rieky Nitra nutne ohlásiť na správu povodia dolnej Nitry v Nitre, 
počas prác sa riadiť pokynmi úsekového technika (Ing. Pavlech, tel.0905 401 428), 
- v cieľovej a štartovacej jame zrealizovať priečne rebrá z bentonitu kolmo na potrubie pre 
prerušenie priesakovej línie súbežne s potrubím, 
- na využitie pozemku (umiestnenie kanalizačného potrubia) na parc. KNC 2435 k.ú. 
Lužianky vodné plochy vo vlastníctve SR – SVP, š.p. Banská Štiavnica (LV č.2930) uzatvoriť 
zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore správy majetku SVP š.p. OZ Piešťany 
(blazej.chlepko@svp.sk) do kolaudácie stavby, 
- ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie, správcovi toku odovzdať dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia vo výkresovej aj digitálnej forme s porealizačným zameraním, 
diagram riadeného pretláčania a zmluvu o zriadení vecného bremena. 
- upozorňujeme, že SVP, š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou. 
 
Toto územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však 
platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo podaná žiadosť 
o predĺženie platnosti pred uplynutím lehoty. 
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Odôvodnenie 
 
Navrhovateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, sídlom Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, Nitra podal dňa 28.01.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: „ Nitra – prepojenie vodovodu priemyselný park Sever – Lužianky  “. 

Návrh bol doložený náležitosťami potrebnými k vydaniu územného rozhodnutia. Obec 
Lužianky dňa 03.03.2020 pod.č.311/2020-66-01-Vr oznámila začatie územného konania 
formou verejnej vyhlášky všetkým účastníkom konania a obvyklým spôsobom dotknutým 
orgánom štátnej správy. Zároveň stanovil lehotu  7 pracovných  dní, v ktorej môžu zaslať 
svoje námietky a pripomienky. V stanovenej lehote neuplatnili účastníci konania námietky 
a pripomienky.  
 
Do vydania územného rozhodnutia boli predložené nasledovné stanoviská, vyjadrenia 
orgánov štátnej správy a organizácií, ktoré spolupôsobili v územnom konaní: 
-     projektovú dokumentáciu 2 x  
- záväzné stanovisko KPÚ Nitra zo dňa 13.02.2019, č.KPUNR-2019/6195-2/11617/Nik 
- záväzné stanovisko Obce Lužianky, č.3467/08/2019, zo dňa 09.08.2019 
- vyjadrenie OU Nitra, OSŽP, č.OU-NR-OSZP3-2019/021244-02-F14, zo dňa 29.03.2019 
- vyjadrenie OU Nitra OSŽP, č.OU-NR-OSZP3-2019/021253-02/F28 zo dňa 15.05.2019 
- vyjadrenie OU Nitra, OSŽP, č.OSZP3-2019/021249-02-F32, zo dňa 01.04.2019 
- vyjadrenie OU Nitra OSŽP, č. OU-NR-OKR-2019/0038679/2, zo dňa 12.08.2019 
- stanovisko SVP š.p. zo dňa 20.11.2019, č. CS SVP OZ PN 8744/2019/02, CZ 

39846/210/2019 
- vyjadrenie SPP- distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 08.07.2019, č.TD/NS/0272/2019/Ch 
- vyjadrenie ZD a.s., Bratislava zo dňa 09.07.2019 
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bratislava zo dňa 28.01.2020, č.6612002244 
- vyjadrenie ZsVS, a.s., č.3710/2019, zo dňa 17.01.2019 
- záväzné stanovisko RSÚC, č.HZP/A/2019/01079 zo dňa 09.04.2019 
- stanovisko ORHaZZ Nitra, č.ORHZ-NR2-2019/000950-002, zo dňa 22.08.2019 
- vyjadrenie Ministerstva obrany SR, č. ASM-40-1654/2019 zo dňa 08.07.2019 
- vyjadrenie Orange Slovensko a.s., č.BA-2057/2019 zo dňa 08.07.2019  
- vyjadrenie OTNS, a.s., č.3866/2019, zo dňa 08.08.2019 
- stanovisko MH Invest, s.r.o., č.457/2019, zo dňa 23.10.2019 
- súhlas Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra, č.130/2019/Tú, zo dňa 21.10.2019 
Pripomienky a podmienky dotknutých orgánom, ktoré sa týkali územného konania, boli 
vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

 
 

Poučenie 
 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 
dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obecný úrad 
Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Obce Lužianky spolu so situačným výkresom stavby. Za deň doručenia sa 
pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. 
 
 
 
 
                         Jozef Bojda 
                 starosta obce Lužianky 
 

 

311/2020-66-02-Vr str.5/6 



 
 
Príloha: Situácia  
 
Doručí sa: 
Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom stavebného konania v zmysle § 59 ods. 1 
stavebného zákona a podľa § 26 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov. 
 

1. Obec Lužianky - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní  
 
 
...........................................................                              ........................................................... 
                   vyvesené dňa:                                                                     zvesené dňa: 
 
 
Na vedomie: 

2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 
3. Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č.7, Nitra 
4. MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 
5. SVP š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Nábrežie za hydrocentrálou 8, 94901 Nitra  
6. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova  tr.69, Nitra   
7. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr.69, Nitra 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefániková 58 Nitra 
9. Okresné riaditeľstvo, Hasičského a záchranného zboru Dolnočermánska 64, Nitra  
10. Krajský pamiatkový úrad, námestie Jána Pavla II č.8, Nitra 
11. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
12. Západoslovenská distribučná a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
13. SPP – distribúcia a.s , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
14. Orange Slovensko a.s. Bratislava, - Michlovský s.r.o, Letná 796/9, Piešťany 
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
16. Obec Lužianky k spisu 
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