OBEC LUŽIANKY
Rastislavova 266, 951 41 Lužianky
Číslo j.:1399/2018-02-Vr

Lužianky dňa 13.03.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
Vec: Stavebné povolenie
Stavebník Orange Slovensko, a.s., sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava,
v zastúpení Svoboda a syn s.r.o., sídlom Jahodová 524/60, 620 00 Brno, podal dňa
17.12.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„ Nová základňová stanica verejnej elektronickej komunikačnej siete –
1460BR NITRA_JLR “
Územné rozhodnutie nebolo riešené, nakoľko areál disponuje Osvedčením
Ministerstva hospodárstva SR o významnej investícii, č.13489/2016-1000-02437, zo dňa
14.01.2016.
Obec Lužianky, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný zákon) prerokoval žiadosť stavebníka podľa ust. § 62 stavebného zákona
v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: podľa § 66 stavebného zákona
a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona
povoľuje stavbu
„ Nová základňová stanica verejnej elektronickej komunikačnej siete –
1460BR NITRA_JLR “
v rozsahu
stavebný objekt:
- Základňová stanica – bude umiestnená v uzavretom areáli JLR v Nitra. Na uvedenom
mieste bude realizovaná stavba oceľovej monorúry s dvoma technologickými plošinami vo
výške + 34,70 m a + 37,00 m. Výška monorúry od päty bude 40,00 m. Pod stožiarom bude
vybudovaná betónová plocha o rozmere 6,00 m x 9,00 m, ktorá bude oplotená. Nový kabinet
KSBM4-TV-P-F s fotovoltaickým panelom (FVE) osadený na oceľový rám. Súčasťou nového
kabinetu je aj systém solárnych panelov. Projekt rieši inštaláciu technológie GSM 900MHz,
UMTS 2100MHz, LTE 800MHz a LTE 2600 MHz na nový stožiar, ďalej osadenie 6
vysielacích antén a 9 modulu RRH na oceľové výložníky, inštalácia kabeláže,.
– na pozemku parc.č.2788/2, katastrálne územie: Lužianky ku ktorej má stavebník iné
právo na základe Zmluvy o nájme zo dňa 28.06.2018.
- charakter stavby:
- účel stavby:

inžinierska stavba
elektronická komunikačná sieť.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto p o d m i e n k y:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá
je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
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2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc.č.2788/2, kat. územie Lužianky.
3. Všetky inštalačné práce musia byť uskutočnené odbornými pracovníkmi v zmysle
príslušných STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie
o preskúšaní uvedených inštalácií treba predložiť pri kolaudácii stavby.
4. Pred začiatkom výkopových prác, je nutné požiadať v š e t k ý c h správcov
podzemných inžinierskych sietí (vrátane vodovodov, kanalizácie, plynovodov,
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.
5. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ochranné pásma
zmysle STN 73 6005, STN 33 3300.
6. 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.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do troch mesiacov od začatia stavby.
8. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou
zodpovedá zhotoviteľ.
9. Prevádzkovateľ verejnej elektronickej komunikačnej siete je oprávnený vo verejnom
záujme:
- v zmysle § 66 ods. 1 písmeno a) zákona 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách (ďalej len telekomunikačný zákon) zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
- v zmysle § 66 ods. 1 písmeno b) telekomunikačného zákona vstupovať v
súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu
nehnuteľnosť,
- V zmysle § 2 ods. 2 verejná sieť je sieť, ktorá sa úplne alebo prevažne
používa na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb, ktoré
podporujú prenos signálov medzi koncovými bodmi siete.
- v zmysle § 66 ods. 3 telekomunikačného zákona, podnik, ktorý poskytuje
verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa § 66 odseku 1 počínať si tak, aby
nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby
ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný
upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní
vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb
alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez
predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo
užívateľa bezodkladne.
- v zmysle § 66 ods. 4 telekomunikačného zákona po skončení nevyhnutných
prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je
možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho
predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak
je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na
porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú
náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na
jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do
jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného
obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k
vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník
nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať
súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v
príslušnom podniku.
Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa §
66 odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú
primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na
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jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do
jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného
obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku
núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti
na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na
rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
10. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy:
10.1. KPÚ Nitra zo dňa 15.08.2018, č.KPUNR-2018/16694-2/65616/Nik:
- stavebník zabezpečí vykonanie archeologického výskumu v súvislosti s predmetnou
stavbou podľa podmienok uvedených v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Nitra
č.KPUNR-205/15954-6/59627/Bis zo dňa 31.08.2015,
- archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania
výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických
nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním
ich nálezovej situácie,
- v mieste nálezu budú ďalšie zemné prace pokračovať ručne metódami
archeologického výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonávanie
archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona pričom zemina,
vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom
kovov,
- archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná
držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do
ich odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9
pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických
nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.
10.2. OU Nitra, OSŽP, č.OU-NR-OSZP3-2018/033637-02-F14 zo dňa 21.08.2018:
- podľa § 35 ods. 6 zákona č.543/2002 Z.z je potrebné nájdené živočíchy odovzdať
odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra.
- živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopových
ryhách alebo iných objektoch pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti
samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska,
- pri výstavbe a prevádzkovaní je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku
ochrany prírody, zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.
10.3. OU Nitra, OSŽP, č.OU-NR-OSZP-2018/033635-02-F32, zo dňa 30.08.2018:
- 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.
10.4. ZD a.s. Bratislava zo dňa 20.08.2018:
- 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.
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10.5. MO SR, agentúra správy majetku, č.ASM-50-2269/2018 zo dňa 28.08.2018:
- dodržať plánované technické a prevádzkové parametre ZA a RRB.
10.6. SPP- distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 17.08.2018, č.TD/NS/0843/2018/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.
10.7. OU Nitra, OSŽP, č.OU-NR-OSZP3-2018/033639-02-F13, zo dňa 10.09.2018:
- stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN,
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí ( kanalizácia, vodovod)
- stavbu realizovať tak, aby sa zamedzilo úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd,
povrchových vôd a okolitého prostredia.
10.8. Slovak Telekom a.s., Bratislava zo dňa 17.10.2018, č.6611829503:
- 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.
11. Stavba bude realizovaná dodávateľsky - Svoboda a syn s.r.o., sídlom Jahodová 524/60,
620 00 Brno.
12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do
skončenia stavebných prác.
13. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona č. 133/2013
Z. z. o stavebných výrobkoch.
14. Projektant stavby v zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a
úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej
realizovateľnosť.
15. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a
účastníkoch výstavby. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na
miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným
ohradením.
16. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, podľa § 76
ods. 1 stavebného zákona.
18. Stavebník je povinný podľa ust. § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu
na viditeľnom mieste štítkom „STAVBA POVOLENÁ“
19. Stavebník je povinný v zmysle ust. § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky
pre stavenisko. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová
dokumentácia overená v stavebnom konaní v zmysle § 43i ods. 5stavebného zákona a
všetky doklady týkajúce sa realizácie stavby.
20. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní predmetnej stavby dbať na to, aby svojou
stavebnou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov
susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachov a zbytočnou prevádzkou
stavebných mechanizmov.
21. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku
spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
22. Pri stavebných prácach je potrebné dbať na to, aby nebola ohrozená bezpečnosť a
zdravie ľudí a aby sa neohrozovala bezpečnosť a stabilita stavby, aby bolo čo najmenej
rušené užívanie bytov a aby nevznikli škody, ktorým je možné zabrániť.
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23.Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu v zmysle ust. § 98 - § 104 stavebného zákona.
24. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli námietky a pripomienky.
Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
nebude stavba začatá.
Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na
základe kolaudačného rozhodnutia, podľa § 76 odst. 1 stavebného zákona.
Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.
Odôvodnenie
Stavebník Orange Slovensko, a.s., sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, podal dňa
17.12.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Nová základňová stanica
verejnej elektronickej komunikačnej siete – 1460BR NITRA_JLR“. Uvedeným dňom bolo
začaté stavebné konanie.

Územné rozhodnutie nebolo riešené, nakoľko areál disponuje Osvedčením
Ministerstva hospodárstva SR o významnej investícii, č.13489/2016-1000-02437, zo dňa
14.01.2016. Žiadosť bola doložená formálnymi aj vecnými náležitosťami potrebnými
k vydaniu stavebného povolenia.
Obec Lužianky oznámila dňa 08.02.2018, č.j. 1399/2018-01-Vr, začatie stavebného
konania formou verejnej vyhlášky všetkým účastníkom konania a obvyklým spôsobom
dotknutým orgánom štátnej správy. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný
úrad upustil od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Účastníci konania
a dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
Do vydania stavebného povolenia boli predložené nasledovné stanoviská, vyjadrenia
orgánov štátnej správy a organizácií:
- 2x projekt stavby
- splnomocnenie na zastupovanie
- Osvedčenie Ministerstva hospodárstva SR o významnej investícii, č.13489/2016-100002437, zo dňa 14.01.2016
- stanovisko KPÚ Nitra zo dňa 15.08.2018, č.KPUNR-2018/16694-2/65616/Nik
- stanovisko MO SR, agentúra správy majetku, č.ASM-50-2269/2018 zo dňa 28.08.2018
- vyjadrenie Orange Slovensko, č. BA-3592/2018 zo dňa 15.11.2018
- vyjadrenie SPP- distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 17.08.2018, č.TD/NS/0843/2018/Ch
- vyjadrenie OU Nitra, OSŽP, č.OU-NR-OSZP3-2018/033639-02-F13, zo dňa 10.09.2018
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bratislava zo dňa 17.10.2018, č.6611829503
- vyjadrenie OU Nitra, OSŽP, č.OU-NR-OSZP3-2018/033637-02-F14 zo dňa 21.08.2018
- vyjadrenie OU Nitra, OSŽP, č.OU-NR-OSZP-2018/033635-02-F32, zo dňa 30.08.2018
- vyjadrenie ZD a.s. Bratislava zo dňa 20.08.2018
- Dopraný úrad Bratislava č.19018/2018/ROP-002/36755 zo dňa 19.09.2018
- vyjadrenie ZVS a.s. Nitra zo dňa 04.09.2018
- vyjadrenie TOWERCOM zo dňa 27.08.2018, č.6394,6468/2018
- vyjadrenie OU Nitra, odb. KR č. OU-NR-OKR-2018/034494/2 zo dňa 27.08.2018
- vyjadrenie OU Nitra, odb. CDPK č. OU-NR-OCDPK-2018/039959 zo dňa 19.10.2018
- vyjadrenie OU Nitra, OSŽP, č.OU-NR-OSZP3-2018/033638-F07, zo dňa 20.08.2018
- odborné stanovisko TI a.s., zo dňa 22.10.2018
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- vyjadrenie KR HaZZ Nitra č.KRHZ-NR-2018/000225-002, zo dňa 26.09.2018
- vyjadrenie KR PZ Nitra č. KRPZ-NR-KDI2-39-011/2018-Ing zo dňa 04.09.2018
- zmluva o nájme
Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43d a § 43e stavebného zákona
a všeobecne technické požiadavky na výstavbu, určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z.
Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62
stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.
V priebehu stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 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 21 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 Jarok a internetovej stránke Obce Lužianky so situačným výkresom
stavby. Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia rozhodnutia.

Jozef Bojda
starosta obce Lužianky

Doručí sa :
1. Obec Lužianky, tabuľa oznamov po dobu 15 dní
2. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava – poštu preberá Svoboda a syn
s.r.o., Jahodová 524/60, 620 00 Brno
3. Ericsson Slovakia spol. s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava – poštu preberá Svoboda
a syn s.r.o., Jahodová 524/60, 620 00 Brno
4. Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/60, 620 00 Brno
5. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
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Na vedomie:
6. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, Nitra
7. Krajské riaditeľstvo PZ Nitra, Piesková 32, Nitra
8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
9. OU Nitra, odb. krízového riadenia, Štefánikova 69, Nitra
10. OU Nitra, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Štefánikova 69, Nitra
11. OU Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, Štefánikova 69, Nitra
12. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava
13. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 26
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
15. ZsVS a.s. Za hydrocentrálou 4, Nitra
16. Orange Slovensko a.s., Letná 796/9, Piešťany
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
18. Towercom. Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
19. KR HaZZ Nitra, Dolnočermánska 64, Nitra
20. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
21. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, Nitra
22. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií,
Rázusova 2A, Nitra
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, Nitra
24. Obec Lužianky k spisu

Obec Lužianky, tabuľa oznamov po dobu 15 dní

Vyvesené dňa ....................................

Zvesené dňa ...............................................
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