odbor výstavby a bytovej politiky
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

č. OU-NR-OVBP2-2020/007470-002

V Nitre dňa 07.02.2020

Vec: Odvolanie JUDr. Petra Koscelanského a JUDr. Viery Koscelanskej, Ing. arch.
Ladislava Mikle Baráta, Radovana Neština a PharmDr. Lívie Obertovej proti územnému
rozhodnutiu Mesta Nitra č. SP 23021/2015-045-Ing.Za zo dňa 29.04.2019, ktorým bola
umiestnená stavba „Polyfunkčný objekt - zmena“ - rozhodnutie o odvolaní.

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán
(ďalej len odvolací orgán) podľa ust. § 58 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov ( ďalej len správny poriadok ) a ust. § 118 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný
zákon) na základe spoločného odvolania JUDr. Petra Koscelanského a JUDr. Viery
Koscelanskej, obaja bytom Podzámska č. 34, Nitra, a samostatných odvolaní Ing. arch.
Ladislava Mikle Baráta, bytom Kláštorská 293/65, Nitra, Radovana Neština, bytom
Podzámska 32, Nitra, a PharmDr. Lívii Obertovej, bytom Podzámska 30, Nitra, preskúmal
podľa ust. § 59 správneho poriadku rozhodnutie Mesta Nitra č. SP 23021/2015-045-Ing.Za zo
dňa 29.04.2019, ktorým bolo stavebníkom Miroslavovi Kepákovi a manž. Petre Kepákovej,
obaja bytom Kalinčiakova 17, Nitra, povolené umiestnenie stavby „Polyfunkčný objekt –
zmena“ na pozemku parc. č.222/6, 187/1, 187/12 a 222/1, kat. územie Nitra,
a takto r o z h o d o l :
Podľa ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku rozhodnutie Mesta Nitra č. SP 23021/2015045-Ing. zo dňa 29.04.2019
zrušuje
a vec vracia Mestu Nitra, ako prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie
a rozhodnutie.

Odôvodnenie:
Mesto Nitra, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, (ďalej len stavebný úrad)
na základe návrhu stavebníkov zo dňa 23.12.2015 Miroslava Kepáka a manž. Petry
Kepíkovej, obaja bytom Kalinčiakova 17, Nitra, (ďalej len stavebníci) listom č. 23021/2015005-Ing.Za zo dňa 17.03.2016, oznámilo účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
územného konania s nariadením ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Zároveň
stavebný úrad upozornil účastníkov konania na lehotu, v ktorej si môžu uplatniť svoje
námietky a pripomienky.
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Stavebný úrad začiatok cit.: Na základe požiadavky Mesta Nitra, útvaru hlavného
architekta vznesenej na ústnom pojednávaní bola navrhovateľom prepracovaná projektová
dokumentácia (zmenšenie veľkosti stavby vzhľadom na existenciu vzrastlý strom –javor, s tým
súvisiace zmenšenie počtu bytov o jeden byt a zmenšenie počtu aparmánov o jeden
aparmán)...K návrhu opatrení vytvoriť podmienky pre zdravý rast a vývoj existujúceho
vzrastlého stromu-javora bol navrhovateľom doložený znalecký posudok...“ koniec cit.,
oznámením č. SP 23021/2015-019-Ing.Za zo dňa 10.10.2016 upovedomil účastníkov konania,
že môžu nahliadnuť do prepracovanej dokumentácii ako i stanovísk dotknutých orgánov.
Nakoľko v rámci konania boli vznesené námietky účastníkov konania a časť námietok
smerovala proti obsahu záväzných stanovísk Krajského pamiatkového úradu v Nitre
a Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Nitra, stavebný úrad postupoval
v zmysle ust. § 140b ods. 5) stavebného zákona a cit.: „...zabezpečil záväzné stanoviská ich
nadriadených orgánov. Dňa 16.1.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. potvrdila
stanovisko ZsVs OZ Nitra...“.
Následne stavebný úrad územným rozhodnutím č. SP 23021/2015-045-Ing.Za zo dňa
29.04.2019 umiestnil predmetnú stavbu „Polyfunkčný objekt – zmena“ Podzámska ul., Nitra.
Stavebný úrad v napadnutom rozhodnutí okrem iného uvádza, že cit.: „Nakoľko bol
preukázaný veľký počet účastníkov konania a navrhovaná stavba je líniovou stavbou (§36
ods. 4 stavebného zákona-líniová stavba časť SO-204 Elektro s veľkým počtom účastníkov
konania, ktorých pobyt nie je známy podľa § 26 zákona o správnom poriadku) stavebný úrad
oznámil začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou
vyhláškou oznámením č.j. SP 23021/2015-005-Ing.Za zo dňa 17.03.2016..“. Stavebný úrad
zároveň účastníkom konania doručoval rozhodnutie aj do vlastných rúk.
Proti uvedenému rozhodnutiu podali v zákonnej (15-dňovej) lehote spoločné
odvolanie JUDr. Peter Koscelanský a JUDr. Viera Koscelanská, obaja bytom Podzámska č.
34, Nitra, a samostatné odvolania Ing. arch. Ladislav Mikle Barát, bytom Kláštorská 293/65,
Nitra, Radovan Neština, bytom Podzámska 32, Nitra, a PharmDr. Lívia Obertová, bytom
Podzámska 30, Nitra, (ďalej odvolatelia) z dôvodov v odvolaní uvedených. Odvolatelia
poukazujú na nedostatočné vysporiadanie sa stavebného úradu so vznesenými námietkami
a cit. :“...rozhodnutie trpí neodstrániteľnou právnou vadou, ktorá spočíva v tom, že
rozhodnutie je nepresvedčivé a nepreskúmateľné pre absenciu riadneho a náležitého
odôvodnenia...“.
Stavebný úrad listom č. SP 23021/2015-053-Ing.Za zo dňa 25.09.2019 upovedomil
podľa ust. § 56 správneho poriadku ostatných účastníkov konania o podaní odvolaní
a vyzval ich, aby sa k ich obsahu vyjadrili v lehote do 7 pracovných dní od doručenia výzvy.
K oznámeniu sa vyjadrili JUDr. Peter Koscelanský a manž. JUDr. Viera Koscelanská, Ing.
arch. Ladislav Mikle Barát a PhMr. Katarína Šurániová.
Podľa ust. § 57 ods. 2 správneho poriadku, ak o odvolaní nerozhodne správny orgán,
ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so
spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie
došlo, a upovedomí o tom účastníka konania.
Vzhľadom na skutočnosť, že stavebný úrad nerozhodol o odvolaní v zmysle ust. § 57
ods. 1 správneho poriadku, predložil ho v zmysle § 57 ods.2 správneho poriadku Okresnému
úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky, (ďalej len odvolací orgán), na odvolacie
konanie.
Odvolací orgán dostal odvolanie spolu so spisovým materiálom dňa 10.12.2019.
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Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie a spisový materiál vo veci v celom
rozsahu a zistil také porušenie zákonov a ich vykonávacích predpisov, pre ktoré je potrebné
napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému správnemu orgánu na nové
prejednanie a rozhodnutie.
Podľa ust. § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade
so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti,
práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich
povinností.
Podľa ust. § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v
konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami,
ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne
obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom,
zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány
poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní
ujmu.
Podľa ust. § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a
zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez
zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu
veci.
Podľa ust. § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní
o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
Podľa ust. § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a
úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie.
Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Podľa ust. § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä
podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj
skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah
a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Údaje z informačných
systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa
považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely.
Podľa ust. § 43b ods. 1 stavebného zákona bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej
polovica podlahovej plochy je určená na bývanie.
Podľa ust. § 43c ods. 1 stavebného zákona nebytové budovy sú stavby, v ktorých je
viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely.
Podľa ust. § 12 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii obytné územia podľa odseku 9 obsahujú aj
plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a potrebami obcí môžu
umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu
pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné
ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť;
základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii obce
a niektoré občianske vybavenia aj potrebám záujmového územia.
V zmysle schváleného Územného plánu Mesta Nitra (grafická časť) sa navrhovaná
stavba umiestňuje vo funkčnom bloku „vybavenosť a doplnkové bývanie“, čo znamená, že
vybavenosť má prevyšovať nad bývaním.
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Podľa projektovej dokumentácie nie je jednoznačne zrejmé či navrhovaná stavba
vyhovuje regulatívam územného plánu.
V novom konaní stavebný úrad posúdi, či navrhovaná stavba vyhovuje schválenému
Územnému plánu z hľadiska funkčného využitia daného územia t.j. väčšia plocha je určená na
vybavenosť a bývanie na doplnkovú funkciu.
Podľa ust. § 140a ods. 1 písm. c) stavebného zákona dotknutým orgánom podľa tohto
zákona je vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to
ustanovuje osobitný predpis
Podľa ust. § 140b ods. 5 stavebného zákona pri riešení rozporov medzi dotknutými
orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa § 136. Ak námietky
účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie
preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam.
Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo
zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu.
Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom.
Stavebný úrad v prípade stanoviska ZsVS, a.s., nepostupoval správne t.j. v zmysle ust.
§ 136 ods. 3 stavebného zákona, podľa ktorého, ak vznikol rozpor v dôsledku záväzného
stanoviska vlastníka sietí a zariadení technického vybavenia územia, ktorý je dotknutým
orgánom podľa § 140a ods. 1 písm. c), je na účely riešenia rozporov nadriadeným orgánom
ministerstvo, do pôsobnosti ktorého patrí vlastník sietí a zariadení.
Podľa ust. § 47 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovať výrok,
odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým
účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.
Podľa odst. 5 cit. ust. § 47 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny
orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený
pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe
ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich
vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
Obsahovou náležitosťou rozhodnutia je jeho odôvodnenie. Odôvodnenie plní niekoľko
funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o
zákonnosti jeho rozhodnutia. Tým sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania posilňovať dôveru občanov v správnosť rozhodovania, aby prijaté rozhodnutia fyzické a
právnické osoby viedli k dobrovoľnému plneniu povinností (§ 3 ods. 4).
Ďalšou funkciou je kontrolná funkcia predovšetkým tých orgánov, ktoré budú
rozhodnutie prípadne preskúmavať. Presvedčivé odôvodnenie môže zamedziť zbytočnému
uplatneniu opravných prostriedkov.
Za skutkové okolnosti treba považovať najmä skutočnosti, ktoré boli nepochybne
zistené, a ich právny význam. Ďalej treba uviesť, aké dôkazy boli vykonané, ako ich hodnotí
správny orgán, prečo neboli vykonané niektoré navrhované dôkazy, a napokon, ako sa
správny orgán vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov. V odôvodnení rozhodnutia
nemožno uvádzať skutkové zistenia, ktoré sa buď vôbec nevykonali, alebo sa o nich správny
orgán dozvedel až po vyhlásení rozhodnutia.
Právne posúdenie veci znamená, že správny orgán subsumuje zistený skutkový stav
pod príslušné ustanovenie hmotnoprávneho predpisu. Medzi právnym posúdením a
skutkovými zisteniami musí byť logický vzťah.
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Právne posúdenie veci musí obsahovať konkrétny odkaz na príslušný právny predpis,
z ktorého správny orgán vo výrokovej časti rozhodnutia vychádzal a z ktorého vyvodzuje
svoje právne posúdenie. Nestačí len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiaduce, aby sa
vyložil aj obsah právnej normy, aby účastníci pochopili vzťah medzi skutkovým zistením a
právnym posúdením.
Osobitnú pozornosť treba v odôvodnení venovať tým skutočnostiam, ku ktorým
správny orgán dospel na základe inštitútu voľnej úvahy. V týchto prípadoch spravidla
vychádza len zo všeobecného vymedzenia zákonných podmienok, ktoré zároveň predstavujú
hranicu voľnej úvahy.
V danom prípade stavebný úrad v odôvodnení len popísal konanie, ktoré prebiehalo od
podania návrhu na územné konanie t.j. odo dňa 23.12.2015 do podania pripomienok
účastníkov konania a to do dňa 09.06.2017, kedy bolo stavebnému úradu predložené
stanovisko projektanta k systému odvádzania dažďových vôd vsakovaním s výpočtom
objemu retencie.
Stavebný úrad rozhodnutím č. SP 23021/2015-041-Ing.Za zo dňa 12.06.2017 vyzval
stavebníkov na „upravenie návrhu v časti A) Navrhovateľ“ a zároveň konanie prerušil, ktoré
bolo doručené len stavebníkom a Milanovi a Natálií Solárovým. Avšak samotné rozhodnutie
o prerušení konania nebolo doručené ostatným účastníkom konania. Návrh bol zo strany
stavebníka doplnení 21.06.2017.
Odvolací orgán podotýka, že samotné rozhodnutie bolo vydané až 29.04.2019 t.j.
skoro až po dvoch rokoch a to bez prerušenia konania v zmysle ust. § 29 správneho poriadku.
Ďalej sa stavebný úrad dostatočne a presvedčivo nevyrovnal so vznesenými
námietkami (napr. vyjadreniaZsVS, a.s., zvýšená premávka motorových vozidiel a tým
zvýšená hlučnosť a pod.).
Taktiež stavebný úrad neodôvodnil na základe čoho v názve stavby použil pojem
„zmena“, keďže sa nejedná o zmenu stavby podľa ust. § 139b stavebného zákona, ale
ide o umiestnenie novej stavby.
Na základe vyššie uvedeného napadnuté rozhodnutie sa stalo nepreskúmateľným.
Podľa ust. § 39a ods. 1 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje
stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby,
určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia.
Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.
Podľa ust. § 42 ods. 1 stavebného zákona územné rozhodnutie sa účastníkom
oznamuje doručením písomného vyhotovenia.
Podľa ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť
rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití
územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční
vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.
Podľa ust. § 24 ods. 1 správneho poriadku dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia,
výzvy a predvolania, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže
jeho splnomocnením na preberanie zásielok.
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Podľa ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije
správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo
pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.
V danom prípade stavebný úrad nesprávne skombinoval obe formy doručovania t.j.
samostatné doručovanie rozhodnutia „79“ účastníkom konania s opakovaním doručovaním
a doručovanie verejnou vyhláškou cit.: „...účastníkom konania (líniová stavba časť SO-204
Elektro s veľkým počtom účastníkov...a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy...)“.
Podľa ust. § 117 ods. 1 stavebného zákona stavebným úradom je obec. Pôsobnosť
stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.
Podľa ust. § 126 ods. 1 stavebného zákona, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka
záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých
životných podmienok, vodách, o ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných
liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom
hospodárstve, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o
kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických
zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej
starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o
prevencii závažných priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných
komunikáciách, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej
plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej
geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého
orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.
Odvolací orgán podotýka, že stanoviská dotknutých orgánov sú z r.2016, pričom
stavebný úrad neskúmal, či do r. 29.04. 2019 (v čase vydania rozhodnutia) neprebehli zmeny
v zákonoch, podľa ktorých dotknuté orgány vydali svoje stanoviská. Odvolací orgán je toho
názoru, že v novom konaní je potrebné zabezpečiť nové stanoviská resp. potvrdenie
pôvodných stanovísk.
Podľa ust. § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona dotknutým orgánom podľa tohto
zákona je obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku
alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty,
Podľa ust. § 34 ods. 1 stavebného zákona účastníkom územného konania je
navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu
toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.
V danom prípade príslušným stavebným úradom je Mesto Nitra, ktoré ako stavebný
úrad nemá postavenie dotknutého orgánu a preto podmienky Mesta Nitra, útvaru hlavného
architekta, nemali resp. nemajú oporu v príslušných právnych predpisoch.
Ďalej odvolací orgán upozorňuje stavebný úrad na správne vymedzenie účastníkov
konania v zmysle ust. 34 stavebného zákona. Odvolací orgán ďalej upozorňuje stavebný úrad
na lehoty v zmysle ust. § 27 správneho poriadku, ako aj na predkladanie spisového materiálu
na odvolacie konanie, ktoré má byť chronologicky zoradené.
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Z dôvodov vyššie uvedených odvolací orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie je vo svojom inštančnom postupe konečné, a preto sa proti nemu
nemožno ďalej odvolať podľa ust. § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie nie je možné preskúmať
súdom podľa Prvej hlavy Tretej časti Správneho súdneho poriadku.
Doručí sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Miroslav Kepák, Kalinčiakova 17, Nitra – preberie Ing. arch. Juraj Turányi, Hodžova 3, Nitra
Petra Kepáková, Kalinčiakova 17, Nitra – preberie Ing. arch. Juraj Turányi, Hodžova 3, Nitra
Lukáš Ivan, Podzámska 922/28, Nitra
Marek Ivan, Šurianska 871/21, Komjatice, 941 06
Juraj Ivan, J.Hollého 477, Veľké Zálužie, 951 35
Katarína Danová, Podzámska 24, Nitra
Ľubomír Dano, Podzámska 24, Nitra
Ing. Ladislav Császta, Podzámska 24,Nitra
Nora Császtová, Podzámska 24,Nitra
Lýdia Ivanová, Podzámska 28, Nitra
Mgr. Svetlana Ivanová, Novomeského 516/10, Nitra
Ing. Ľubomír Šišovič, Exnárova 31, 821 03 Bratislava
Mária Šišovičová, Exnárova 31, 821 03 Bratislava
Ján Jankech, Beethovenova 451/8, Nitra
Milan Žáčik, Podzámska 28, Nitra
Helena Žáčiková, Podzámska 28, Nitra
Ing. arch. Ladislav Mikle – Barát, Kláštorská 293/65, Nitra
MUDr. Zdenka Mikle – Barátová, Kláštorská 293/65, Nitra
Mgr. Ján Marek, Pri Majeri 544/7, Jacovce, 956 21
Alžbeta Mareková, Pri Majeri 544/7, Jacovce, 956 21
Matej Vlčej, Štefánikova 2, Nitra
Ing. Janka Matláková, Beethoenova 18, Nitra
Peter Zigman, Podzámska 24, Nitra
Marta Zigmanová, Podzámska 24, Nitra
Eva Nováková, Pozámska 26, Nitra
Mária Čičová, Podzámska 26, Nitra
Ing. Ivan Burian, Dolnočermánska 59, Nitra
Regina Burianová, Podzámska 26, Nitra
Ernestína Mandalová, Podzámska 26, Nitra
Ing. Erika Mandalová, Podzámska 26, Nitra
JUDr. Ján Šipoš, Slnečná 2423/3, Trebišov
Alexandra Szákallová, Podzámska 26, Nitra
Alžbeta Zelenková, Podzámska 26, Nitra
Mariana Vöröšová, Podzámska 26, Nitra, SR
Juraj Joanidis, Podzámska 28, Nitra
Anna Joanidisová, Podzámska 28, Nitra
Eva Petráková, Podzámska 28, Nitra
MUDr. Denisa Červenová, Hornočermánska 784/33, Nitra
Silvia Conradová, Podzámska 28, Nitra
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