Obec Pohranice
Obecný úrad, Pohranice č. 185, 951 02 Pohranice
Číslo: SP o333/2016-004-Ing. Vy
V Nitre dňa 18.01.2017

Západoslovenská distribučná, a. s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
Vec: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Obec Pohranice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
prerokoval návrh navrhovateľa: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518, v konaní zastúpeného splnomocneným zástupcom Obcou Pohranice,
zastúpenej starostom Bc. Ladislavom Hajdum, zo 12.08.2016 na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby (zmeny dokončenej stavby) „8 b. j. + 8 RD Pohranice“, na pozemkoch parc. č
3209/1 (3169, 3168, 3167, 3166, 3165/1, 3164, 3163/1, 3162, 3161/1, 3160/13159/3, 3159/2,
3158/2, 3157/, 3156/2, 3156/1, 3155, 3154/1, 3153, 3152, 3151, 3150, 3149/1, 3148, 3147 v reg.
„E“), 3494/3 (3236 v reg. „E“), 3115/1 (3115, 3114/2 v reg. „E“), 3114/27, 496/16, 2633/4
(496/102, 495/109 v reg. „E“), 495/26, 496/8, 495/48 (495/109 v reg. „E“) 451/3, 495/41, 495/46
(495/110 v reg. „E“), 495/40, 495/24, 495/1 (495/1 v reg. „E“), 490, 495/58, 495/17, 231/5, 613/15,
1033/1 (1033/1 v reg. „E“), 666/1, 613/13 (666 v reg. „E“),, katastrálne územie Pohranice,
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona a posúdil
návrh postupom podľa § 37 a § 38 stavebného zákona.
Na základe výsledkov tohto konania podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z. z. vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby
„8 b. j. + 8 RD Pohranice“
v rozsahu
A) Stavebné objekty:
SO 01 Káblová elektrická prípojka VN 22 kV
 Parc. č. 3209/1 (3169, 3168, 3167, 3166, 3165/1, 3164, 3163/1, 3162, 3161/1, 3160/13159/3,
3159/2, 3158/2, 3157/, 3156/2, 3156/1, 3155, 3154/1, 3153, 3152, 3151, 3150, 3149/1, 3148,
3147 v reg. „E“), 3494/3 (3236 v reg. „E“), 3115/1 (3115, 3114/2 v reg. „E“), 3114/27, 496/16,
2633/4 (496/102, 495/109 v reg. „E“), 495/26, 496/8, 495/48 (495/109 v reg. „E“) 451/3,
495/41, 495/46 (495/110 v reg. „E“), 495/40, 495/24, 495/1 ( 495/1 v reg. „E“), 490, 495/58,
495/17, 231/5, k. ú. Pohranice
SO 02 Kiosková transformačná stanica TS1
 Parc. č. 231/5, k. ú. Pohranice
SO 03 Káblový elektrický rozvod NN
 Parc. č. 231/5, 495/17, 495/1 (495/1 v reg. „E“), 613/15, 1033/1 (1033/1 v reg. „E“), 666/1,
613/13 (666 v reg. „E“), k. ú. Pohranice
SO 04 Verejné osvetlenie
 Parc. č. 231/5, 495/17, 495/1 (495/1 v reg. „E“), k. ú. Pohranice
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na pozemkoch parc. č.:

3209/1 (3169, 3168, 3167, 3166, 3165/1, 3164, 3163/1, 3162, 3161/1,
3160/13159/3, 3159/2, 3158/2, 3157/, 3156/2, 3156/1, 3155, 3154/1,
3153, 3152, 3151, 3150, 3149/1, 3148, 3147 v reg. „E“), 3494/3 (3236
v reg. „E“), 3115/1 (3115, 3114/2 v reg. „E“), 3114/27, 496/16,
2633/4 (496/102, 495/109 v reg. „E“), 495/26, 496/8, 495/48 (495/109
v reg. „E“) 451/3, 495/41, 495/46 (495/110 v reg. „E“), 495/40,
495/24, 495/1 (495/1 v reg. „E“), 490, 495/58, 495/17, 231/5, 613/15,
1033/1 (1033/1 v reg. „E“), 666/1, 613/13 (666 v reg. „E“),
katastrálne územie:
Pohranice
ku ktorým má navrhovateľ: 3209/1 (3169, 3168, 3167, 3166, 3165/1, 3164, 3163/1, 3162, 3161/1,
3160/13159/3, 3159/2, 3158/2, 3157/, 3156/2, 3156/1, 3155, 3154/1,
3153, 3152, 3151, 3150, 3149/1, 3148, 3147 v reg. „E“), 3494/3 (3236
v reg. „E“), iné právo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a súhlas
Slovenského pozemkového fondu Bratislava na ním spravované
pozemky pod č. SPFZ/2016/112690 zo dňa 15.11.2016
3115/1 (3115 v reg. „E“), 451/3, 495/17, 495/58, 666/1, 495/1 ( 495/1
v reg. „E“), 495/48 (495/109 v reg. „E“) 2633/4 (496/102, 495/109
v reg. „E“), 1033/1 (1033/1 v reg. „E“), 495/46 (495/110 v reg. „E“)
iné právo na základe zmluvy s obcou Pohranice ako vlastníkom
v zmysle LV č. 2825
3115/1 (3114/2 v reg. „E“) súhlas Slovenského pozemkového fondu
Bratislava na ním spravované pozemky pod č. SPFZ/2016/112690 zo
dňa 15.11.2016
231/5, 495/24, 495/26, 495/40, 495/41, 496/8, 496/16, 3114/27,
613/15, iné právo na základe zmluvy s obcou Pohranice ako
vlastníkom v zmysle LV č. 1643
490 súhlas vlastníka Paulisz Boldizsár a manželka Terézia LV č. 2449
613/13 (666 v reg. „E“) súhlas vlastníčky Vargová Veronika č. LV
2515
účel stavby:
inžinierska stavba – trafostanica a VN a NN rozvody el. energie
charakter stavby:
stavba trvalá
navrhovateľ:
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby: „8 b. j. + 8 RD Pohranice“ sa určujú tieto
podmienky:
1. Architektonické a urbanistické :
2. A) Stavebné objekty:
SO 01 Káblová elektrická prípojka VN 22 kV
 Parc. č. 3209/1 (3169, 3168, 3167, 3166, 3165/1, 3164, 3163/1, 3162, 3161/1, 3160/13159/3,
3159/2, 3158/2, 3157/, 3156/2, 3156/1, 3155, 3154/1, 3153, 3152, 3151, 3150, 3149/1, 3148,
3147 v reg. „E“), 3494/3 (3236 v reg. „E“), 3115/1 (3115, 3114/2 v reg. „E“), 3114/27, 496/16,
2633/4 (496/102, 495/109 v reg. „E“), 495/26, 496/8, 495/48 (495/109 v reg. „E“) 451/3,
495/41, 495/46 (495/110 v reg. „E“), 495/40, 495/24, 495/1 ( 495/1 v reg. „E“), 490, 495/58,
495/17, 231/5, k. ú. Pohranice
 Káblová elektrická prípojka VN 22 kV od vzdušného vedenia VN linka č. 246 do navrhovanej
kioskovej transformačnej stanice TS1.
 Kábel k vzdušnému vedeniu VN pripojiť na jestvujúcom betónovom stĺpe – podpernom bode
PB č. 1351 cez úsekový odpínač s obmedzovačmi prepätia . V transformačnej stanici TS1 kábel
ukončiť koncovkami vo VN rozvádzači.
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 Elektrická prípojka VN - káblom typ 3x (NA2XS(F)2Y 1x95). Celková dĺžka kábla je 1080 m.
Trasa káblovej prípojky VN je navrhnutá tak, aby rešpektovala dané územie a jestvujúce
inžinierske siete.
 Kábel VN uložiť do upraveného výkopu v súlade s STN. Krytie kábla minimálne 1 m.
 Uloženie kábla v miestach súvislého porastu na svahu pri štátnej ceste III/0653, v stiesnených
priestoroch medzi cestou a oplotením pri súbehu s inými inžinierskymi sieťami a v miestach kde
sú väčšie spevnené plochy realizovať horizontálnym mikrotunelovaním.
 Križovanie potoka Kadaň tiež horizontálnym mikrotunelovaním s uložením kábla pod miestnou
komunikáciou. Krytie chráničky minimálne 1 m pod dnom priepustu. Montážne jamy sú
navrhnuté minimálne 6 m od brehovej čiary toku.
 V ostatných úsekoch kábel bude uložený vo výkope, s križovaním spevnených plôch pomocou
podtláčania
 Spôsob uloženia kábla je vyznačený v situácii. Predpokladaná celková dĺžka horizontálneho
mikrotunelovania je 592 m.
SO 02 Kiosková transformačná stanica TS1
 Parc. č. 231/5, k. ú. Pohranice
 Nová betónová kiosková transformačná stanica, pracovne označená TS1, je projektovaná pre
jeden transformátor max. 630 kVA, osadený olejový transformátor s výkonom 160 kVA
 Koncový VN rozvádzač s 1 prívodným a 1 vývodovým poľom na transformátor, NN rozvádzač
s 8 poistkovými vývodmi 400 A, vývody pre vlastnú spotrebu, kontrolné meranie dodávateľa
elektrickej energie a kompenzáciu chodu transformátora naprázdno
 Prefabrikovaný betónový objekt na vonkajšie použitie s rovnou strechou, umiestnený na úrovni
terénu na upravený terén. Pred TS spevnená plocha šírky 3,2 m, s plochou cca 11,5 m2. Na
okraji pozemku zo strany školy bude vo svahu riešený oporný múr dĺžky 7,5 m a výšky max. 1
m.
SO 03 Káblový elektrický rozvod NN
 Parc. č. 231/5, 495/17, 495/1 (495/1 v reg. „E“), 613/15, 1033/1 (1033/1 v reg. „E“), 666/1,
613/13 (666 v reg. „E“), k. ú. Pohranice
 Z TS1 bude uložených 6 káblových vývodov verejného rozvodu NN, káblom typ NAYY-J,
podľa vyznačenia na schéme
 Prvý a druhý vývod (dĺžka 150 m) budú napájať rôzne jestvujúce vzdušné vedenia NN na
podpernom bode PB č. 90
 Tretí a štvrtý vývod (dĺžka 115 m) budú napájať rôzne jestvujúce vzdušné vedenia NN na
podpernom bode PB č. 95
 Piaty vývod (dĺžka 50 m) bude ukončený v novej rozpájacej a istiacej skrini SR 1 pri bytovom
dome 8 b. j., do ktorej sa pripojí jestvujúca káblová prípojka od bytového domu
 Šiesty vývod (dĺžka 320 m) bude prepojený cez dve nové rozpájacie skrine SR2, SR3
v plánovanej IBV 8 RD a ďalej cez skriňu VRIS 1K na podpernom bode PB č. 195 bude napájať
jestvujúce vzdušné vedenie NN.
 Po napojení jestvujúcich vzdušných vedení NN do TS1, projekt rieši rozpojenie vzdušného
vedenia NN cez nové skrine VRIS 1 na podperných bodoch PB č. 100, PB č. 172 a PB. Č. 188.
Projekt ďalej rieši demontáž vzdušného NN vedenia medzi podpernými bodmi PB č. 94 a PB č.
95 v dĺžke 31 m.
SO 04 Verejné osvetlenie
 Parc. č. 231/5, 495/17, 495/1 (495/1 v reg. „E“), k. ú. Pohranice
 Osvetlenie na prístupovej ceste od bytového domu 8 b. j. k plánovanej IBV 8 RD je s 8 LED
svietidlami 21 W, umiestnenými na oceľových pozinkovaných stožiaroch výšky do 7 m
s výložníkmi dĺžky 1 m. Rozvod medzi stožiarmi je navrhnutý káblom typ AYKY-J 4x16 dĺžky
370 m. Napojenie VO bude zo vzdušného vedenia VO na podpernom bode NN vedenia č. 95,
ktorý sa nachádza pri štátnej ceste III/0653
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3. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:
3.1.Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-NR-OSZP32016/038703-02/F28 – 17.10.2016
3.1.1. Projekt realizovať v zmysle projektovej dokumentácie a platných STN
3.1.2. Pri realizácii prác žiadame dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí (kanalizácia,
vodovod a pod.) a ochranné pásma zón a pod
3.1.3. Pred realizáciou investície je potrebné súhlasné stanovisko od správcu toku (SVP š. p., OZ
Nitra) ku križovaniu potoka Kadaň
3.1.4. K stavebnému povoleniu pre stavebný úrad predložiť súhlas OÚ Nitra podľa § 27 ods. 1
písm. c) na vybudovanie novej trafostanice
3.2.Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-NR-OSZP32016/032287-02/F14 – 21.07.2016
3.2.1. Pri vedení zemných káblov NN je potrebné obísť koreňovú sústavu drevín existujúcej
vzrastlej zelene.
3.2.2. Podľa § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa na nález
chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú
osobitné predpisy – t. j. § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
3.2.3. Pri orezávaní konárov listnatých drevín žiadame postupovať v zmysle § 17 vyhlášky MŽP
SR č. 24/2003 Z. z., v znení vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z.
3.2.4. Stožiare VO umiestňovať mimo dosahu konárov stromov
3.3.Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 1935/2016/109
CZ 27782/2016/210 – 05.10.2016
3.3.1. Projekt stavby pre stavebné povolenie s detailom križovania toku požadujeme predložiť na
vyjadrenie na Správu povodia dolnej Nitry v Nitre
3.4.Krajský pamiatkový úrad v Nitre, č KPUNR-2016/20279-2/73792/Bis/F – 28.09.2016
3.4.1. Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického
výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach
jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39
ods. 1 pamiatkového zákona
3.5.Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s., č. 854/2016 – 28.07.2016
3.5.1. V rámci navrhovaného trasovania zemných VN, NN káblov, ako aj kábla VO pozdĺž ciest
v našej správe žiadame o rešpektovanie ustanovenia § 18 ods.3 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) – vedenie káblov trasovať bez zásahu do
cestného telesa dotknutej cesty v našej správe, t. j. trasu káblov viesť až za vonkajšou
hranou cestných priekop, cestných svahov a zárezov. Tam kde priekopa pozdĺž cesty nie
je, tak trasu káblov viesť vo vzdialenosti min. 2,5 m od priľahlého okraja asfaltovej
vozovky. Káble vo výkopovej ryhe žiadame riešiť c hĺbke min. 1,2 m pod úrovňou
daného terénu a opatriť výstražnou fóliou
3.5.2. Z charakteristických úsekov súbehu riešených el. káblov s cestou (t. j. každá zmena, príp.
odchýlenie tras kábla), žiadame v PD predložiť výkresy priečnych rezov telesa cesty
III/1662 a cesty III/1669, v ktorých bude zakreslená a okótovaná vzdialenosť
navrhovaného kábla vo vzťahu od priľahlého okraja asfaltovej vozovky cesty, ako aj
hĺbky uloženia kábla vo výkopovej ryhe.
3.5.3. Na úsekoch, kde sú chodníkové úpravy v obciach – viesť trasu el. káblov pod chodníkmi
3.5.4. Na úsekoch stiesnených pomerov, prípadný nutný zásah trasy káblov do zeleného pásu telesa
cesty, žiadame v ďalšom stupni PD vydokladovať priečnymi rezmi cestného telesa
III/1662 a III/1669.
3.5.5. Vo výkrese priečnych rezov cestného telesa žiadame zakresliť a okótovať situovanie kábla
vo vzťahu s už existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasovanými v cestnom telese a ich
ochranných pásiem, ako aj vo vzťahu s vozovkovou časťou cesty
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3.5.6. Na úsekoch cesty preukázaných a vydokladovaných stiesnených pomerov žiadame káble
riešiť bezvýkopovou technológiou – t. j. riadeným mikrotunelovaním v minimálnej hĺbke
1,5 m pod úrovňou daného terénu
3.5.7. V prípade križovania káblov s cestou III/1662 a s cestou III/1669 žiadame križovanie riešiť
kolmo na pozdĺžnu os cesty a výhradne podtláčaním pod cestným telesom v chráničke,
ktorá so svojou dĺžkou musí siahať pod celou šírkou cestného telesa (asfaltová vozovka,
krajnice, cestné priekopy, päty svahu násypu, tam kde priekopy nie sú, tak do
vzdialenosti min. 2,5 m od priľahlého okraja asfaltovej vozovky z obidvoch strán telesa
cesty). Táto vzdialenosť platí aj pre situovanie montážnych jám pretláčania
3.5.8. Pretláčanie pod cestou žiadame riešiť v hĺbke min. 1,5 m pod úrovňou nivelety vozovky
3.5.9. Krytie el. kábla pod dnom cestnej priekopy musí byť min. 0,5 m.
3.5.10. Každé križovanie el. káblov s cestou III/1662 a s cestou III/1669 žiadame v ďalšom stupni
PD doložiť výkresom priečneho rezu cestného telesa z tvaru miesta križovania aj so
zakreslením montážnych jám pretláčania, dĺžky chráničky s okótovaním rozmerov
3.5.11. Trasovanie káblov v súbehu s cestou III/1662 a s cestou III/1669 riešiť bez zásahu, resp.
uchytenia na cestných objektoch (most, priepust) v našej správe
3.5.12. Ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie aj so zapracovanými našimi vyššie uvedenými
podmienkami žiadame predložiť k vyjadreniu
3.6.Západoslovenská distribučná, a. s. č. T13400, CD 51232/2016-Ši-175 – 08.08.2016
3.6.1. Existujúce podzemné káblové vedenia, ktoré sa nachádzajú v trase novej 22 kV prípojky
pred zahájením výkopových prác požadujeme presne vytýčiť.
3.6.2. Stavbu vybuduje okrem SO 04 Verejné osvetlenie Západoslovenská distribučná, a. s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3.6.3. Pre potrebu stavebného povolenia požadujeme vypracovať realizačnú PD, do ktorej
požadujeme doplniť rezy káblov VN a NN (križovatky a súbeh s ostatnými inž. sieťami)
a výkaz výmer
3.7.Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. č. 44962/2016 – 29.07.2016
3.7.1. V záujmovom území sa nachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke (ďalej IS)
3.7.2. Pri súbehu a križovaní s IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805
vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa § 19 zákona č.
442/2002 Z. z.
3.7.3. Dokumentáciu pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na vyjadrenie
3.8.SPP – distribúcia, a. s. č. 3142_Neplyn – 12.07.2016
3.8.1. Všeobecné podmienky:
3.8.1.1.Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na
základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
3.8.1.2.V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovnie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
3.8.1.3.Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania,
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto
vyjadrení
3.8.1.4.Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu
pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov na
posúdenie SPP-D
3.8.1.5.V projektovej dokumentácii pre účel stavebného konania alebo konania podľa iných
právnych predpisov požadujeme aby stavebník
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3.8.1.5.1. Rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem
3.8.1.5.2. Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
3.8.1.5.3. Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam
3.8.1.5.4. Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov
a križovaní navrhovaných vedení s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami
3.8.1.5.5. Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou
3.9.ORANGE SLOVENSKO a. s., č. BA-26322016 – 19.06.2016
3.9.1. Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08
Bratislava
3.9.2. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky,
optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
3.9.3. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení
sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ'
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené
práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom
odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s. Mechanická ochrana a prekládky budú
realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre
INVESTORA vykoná Orange a. s., alebo nim poverená organizácia podľa schválenej
cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy
oznámiť správcovi PTZ.
3.9.4. Upozorňujeme, že vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa
môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov, rádiokomunikačné stavby Orange
Slovensko a el. prípojky k nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
3.9.5. Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že
zabezpečíte:
3.9.6. pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou
alebo kolíkmi/
3.9.7. preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ
3.9.8. a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30
cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v
miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej I m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
okrem pretlakov,
3.9.9. dodržanie zákazu prechádzania ťažkým a vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
3.9.10. nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali
prístup k PTZ
3.9.11. súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
3.9.12. aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
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3.9.13. pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery)
3.9.14. aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721
378
3.9.15. overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
3.9.16. pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a
správcu PTZ
3.9.17. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami
overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I.
tohto tlačiva.
3.10. Slovak Telekom, a. s., č. 6611620066 – 26.07.2016
3.10.1. Dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
3.10.2. V prípade že zámer stavebníka, pre ktorý podal 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
3.10.2.1.
ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
3.10.2.2.
vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
3.10.2.3.
odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
3.10.3. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením
sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner – Ladislav
Zlievsky
3.10.4. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou fukčnosťou
3.10.5. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
3.10.5.1.
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na
povrchu terénu
3.10.5.2.
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
3.10.5.3.
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ±30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na
povrchu terénu
3.10.5.4.
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr.
hĺbiace stroje)
3.10.5.5.
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia
3.10.5.6.
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
3.10.5.7.
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
3.10.5.8.
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)
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3.10.5.9.
V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3.10.5.10.
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu
3.10.6. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu
3.10.7. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa
nasledujúceho bodu
3.10.8. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, 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 (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca
spoločnosti,
povereného
správou
sietí:
Vladimír
Tulipán,
vladimir.tulipan@telekom.sk +421376566312, +421903723669
3.10.9. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant
3.10.10. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku
SEK
3.10.11. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení
3.10.12. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s. r. .o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
3.10.13. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
3.10.14. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie
3.10.15. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení
3.10.16. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe samostatnej objednávky do
troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti, alebo ju odovzdáte technikovi:
Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903 722 608. V objednávke v dvoch
vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania
3.10.17. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
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žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
3.10.18. 6iadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
3.10.19. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie
4. Ďalšie podmienky
4.1.Účastník konania – Slovenský pozemkový fond určil podmienky (6.1.1.1. až 6.1.1.3. tohto
rozhodnutia), ktoré je navrhovateľ povinný dodržať
5. Podmienky vyplývajúce z ochranných pásiem :
5.1.Pri realizácii stavby musia byť zachované ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich
podzemných a nadzemných vedení.
6. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
6.1.1. Účastník konania Slovenský pozemkový fond v rámci svojho súhlasu č. SPFZ/2016/112690
zo dňa 15.11.2016 požadoval nasledovné:
6.1.1.1.Stavebník Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47Bratislava na dotknuté
pozemky SPF (vo vlastníctve SR a neznámych spoluvlastníkov) najneskôr do vydania
kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnom Okresnom úrade Nitra, Katastrálny odbor,
zriadené vecné bremeno podľa geometrického plánu, vyhotoveného podľa skutočného
vedenia a uloženia káblovej prípojky a v súlade s právoplatným stavebným povolením,
pričom toto zriadenie preukáže na RO SPF v Nitre
Podmienke sa vyhovuje
6.1.1.2.Stavebník Západoslovenská distribučná a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava uhradí
jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie pozemkov zriadené vecným bremenom
v prospech SPF na základe znaleckého posudku (ZP) v zmysle platnej cenovej vyhlášky a to
najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia. V znaleckom posudku bude vypočítaná
jednorazová náhrada osobitne pre pozemky vo vlastníctve SR a osobitne pre pozemky
neznámych vlastníkov. Stavebník Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava doručí na Regionálny odbor SPF v Nitre znalecký posudok, ktorý mu určí spôsob
platby
Podmienke sa vyhovuje
6.1.1.3.Stavebník Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava k realizácii
predloží súhlas užívateľa (nájomcu, správcu) pozemkov a po dokončení stavby budú
dotknuté pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby boli užívané na doterajší účel.
V prípade spôsobenia škôd ich stavebník na vlastné náklady odstráni a spôsobenú majetkovú
ujmu nahradí
Podmienke sa vyhovuje
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Územné rozhodnutie nestratí platnosť, ak v lehote určenej
týmto rozhodnutím bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Odôvodnenie
Obec Pohranice ako príslušný stavebný úrad dostal od navrhovateľa: Západoslovenská
distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, v konaní zastúpený
splnomocneným zástupcom Obcou Pohranice, zastúpenej starostom Bc. Ladislavom Hajdum, dňa
12.08.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (zmeny dokončenej stavby) „8 b. j. +
8 RD Pohranice“na pozemkoch parc. č. 3209/1 (3169, 3168, 3167, 3166, 3165/1, 3164, 3163/1,
3162, 3161/1, 3160/13159/3, 3159/2, 3158/2, 3157/, 3156/2, 3156/1, 3155, 3154/1, 3153, 3152,

- 10/12 - SP o333/2016-004-Ing. Vy – 18.01.2017 -

3151, 3150, 3149/1, 3148, 3147 v reg. „E“), 3494/3 (3236 v reg. „E“), 3115/1 (3115, 3114/2 v reg.
„E“), 3114/27, 496/16, 2633/4 (496/102, 495/109 v reg. „E“), 495/26, 496/8, 495/48 (495/109 v reg.
„E“) 451/3, 495/41, 495/46 (495/110 v reg. „E“), 495/40, 495/24, 495/1 (495/1 v reg. „E“), 490,
495/58, 495/17, 231/5, 613/15, 1033/1 (1033/1 v reg. „E“), 666/1, 613/13 (666 v reg.
„E“),katastrálne územie Pohranice.
Stavebný úrad dňa 01.12.2016 oznámil začatie územného konania oznámením č. SP o333/2016002-Ing. Vy podľa § 36 stavebného zákona všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a
zvolal ústne rokovanie na dňa 10.01.2017. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky a pripomienky
môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Stavebný úrad, v zmysle ustanovenia § 42 stavebného zákona, upozornil účastníkov územného
konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní , v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Z ústneho rokovania bola spísaná zápisnica č. SP o333/2016-003-Ing. Vy, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou spisu.
Ku dňu a v deň ústneho rokovania dotknuté orgány nepožiadali o predĺženie termínu na zaujatie
stanoviska.
Účastník konania Slovenský pozemkový fond v rámci svojho súhlasu č SPFZ/2016/112690 zo dňa
15.11.2016 určil podmienky týkajúce sa majetkoprávnych vzťahov, ktoré je potrebné aby
navrhovateľ zabezpečil do vydania kolaudačného rozhodnutia, preto stavebný úrad stanovil
podmienku č. 4.1.
Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich
vyplývajúce boli premietnuté do podmienok na umiestnenie stavby a na projektovú prípravu stavby.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona predovšetkým z
hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného umiestnenia stavby v území a
jeho dôsledkov. Preskúmal návrh a jeho súlad s územno-plánovacími podkladmi, konkrétne pre
územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou.
Stavebný úrad zistil, že navrhované umiestnenie stavby je v súlade so záväznou časťou územného
plánu, schváleného VZN č. 1/2005 v rámci zmien a doplnkov č. 2, zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie, a je v súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami o území.
Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle zákona č.
136/1995 Zb.
Navrhovateľ predložil k návrhu pre vydanie územného rozhodnutia nasledovné stanoviská, doklady
a posúdenia.
 projektová dokumentácia, zodp. projektant Ing. Miroslav Slančík, 06/2016;
 Zmluva o spolupráci medzi ZsD a. s. a obcou Pohranice účinnou od 22.09.2015
 Plná moc pre obec Pohranice zo dňa 05.08.2016
 Záväzné stanovisko obce č. 333/2016 – 11.08.2016
 Súhlas Slovenského pozemkového fondu Bratislava č. SPFZ/2016/112690 – 15.11.2016
 LV č. 3398, 2825, 1643, 2515, 2449, 2415, 1698, 3074, 3146, 1780, 2425, 3085, 1435, 2153,
3405, 1689, 3404, 3159, 2368, 1841, 2819, 1515, 3170, 1951, 2505, 2273, 2047
 Súhlas vlastníka Veronika Vargová, 02.11.2016
 Súhlas vlastníka Boldizsár Paulisz a manželka Terézia Pauliszová, 07.11.2016
 Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nitra č. HZP/A/2016/02817
 Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1721/2016 – 10.08.2016
 Vyjadrenie OÚ Nitra, Odboru SŽP č. OU-NR-OSZP3-2016/038703-02/F28 – 17.10.2016
 Vyjadrenie OÚ Nitra, Odboru SŽP č. OU-NR-OSZP3-2016/032287-02-F14 21.07.2016
 Vyjadrenie OÚ Nitra, Odboru SŽP č. OU-NR-OSZP3-2016/032295-02-F46 03.08.2016
 Stanovisko SVP š. p., OZ Piešťany, č. CS SVP OZ PN 1935/2016/109 CZ 27782/2016/210 –
05.10.2016
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 Záväzné stanovisko KPÚ Nitra, č. KPUNR-2016/20279-2/73792/Bis/F – 28.09.2016
 Vyjadrenie RSaÚC Nitra a. s. č. 854/2016 – 28.07.2016
 Vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odboru krízového riadenia č. OÚ-NR-OKR/2016/031891//2
– 18.07.2016
 Stanovisko Ministerstva obrany SR č. SEMaI-18-1600/2016 – 28.07.2016Vjyadrenie ZsD a. s. č.
T13400, CD 51232/2016-Ši-175 – 08.08.2016
 Vyjadrenie ZsVS a. s., OZ Nitra, č. 44962/2016 – 29.07.2016
 Vyjadrenie SPP – distribúcia , a.s. č. 3142_Neplyn – 12.07.2016
 Vyjadrenie ORANGE SLOVENSKO a. s. č. BA-2632/2016 – 19.09.2016
 Vyjadrenie Slovak Telekom a. s. č. 6611620066 – 26.07.2016
 Vyjadrenie SATRO s. r. o., č. 269/2016P – 19.09.2016
 Vyjadrenie Archeologického ústavu SAV č. 7747/16-14908 – 28.09.2016
Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obec Pohranice, Obecný úrad,
Pohranice č. 185, 951 02 Pohranice.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Bc. Ladislav Hajdu
Starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou pri líniovej stavbe, zvlášť rozsiahlej stavbe s veľkým počtom
účastníkov a neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy (§
36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona o správnom poriadku):
1. Obec Pohranice – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :
18.01.2017
vyvesené dňa

.......................................................................
zvesené dňa

2. Internet – stránka Obce Pohranice (www.pohranice.sk) – zverejnenie po dobu 15 dní :
18.01.2017
vyvesené dňa

......................................................................
zvesené dňa

Na vedomie :
1. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, prevezme splnomocnený
zástupca Obec Pohranice
2. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie č.8, 969 55 Banská Štiavnica

- 12/12 - SP o333/2016-004-Ing. Vy – 18.01.2017 -

Doručí sa dotknutým orgánom
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
8. Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor Nitra, Za hydrocentrálou 6, 949 01
Nitra
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p, Správa povodia Nitra, Za hydrocentrálou 8, 949 01
Nitra
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p, Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežia I. Krasku 834/3,
921 80 Piešťany
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., OZ Nitra, Nábr. Za Hydrocentrálou 4, 949 60
Nitra
12. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
14. RNDr. Vladimír Palčák, SATRO s. r. o., Polianky 9, 844 37 Bratislava
15. Slovak Telekom a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava
16. SPP distribúcia a. s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
17. SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

