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R O Z H O D N U T I E 

(Verejná vyhláška) 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len ,,OÚ  - 

ŠVS“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. 

z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia          

§ 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona                    

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona                       

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

,,správny poriadok“)  

 

v y d á v a 

stavebníkovi: Petrovi Tomašovičovi, 919 29  Malženice 318, nar. dňa 19.02.1971 

 
 

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 

,,Studňa“ 
 

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona. Vyššie uvedená vodná 

stavba bude realizovaná v rámci hlavnej stavby ,,Montážna hala Malženice“ na pozemku s 

parc. č.: 618/21 v k. ú. Malženice.          
 

Stručný popis stavby:   

Objekt montážnej haly bude zásobovaný úžitkovou vodou z navrhovanej vŕtanej studne. 

Zásobovanie vodou pre technologické účely vo výrobnej hale nie je potrebné. Navrhovaná 

studňa bude hĺbky cca 10 m s priemerom vrtu DN 300, v ktorom bude inštalovaná zárubnica 

priemeru DN 200 v strednej časti perforovaná (od hĺbky 4,4 do 5,8 m). Ročná potreba vody je 

predpokladaná v množstve 135 m3/rok. 
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Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby vydala Obec Malženice rozhodnutím                          

č. Výst.MAL-153/2018/Sá-225 zo dňa 25.09.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

02.11.2018. 

 

Údaje o stavbe: 

Názov vodnej stavby: Studňa  

Názov hlavnej stavby: 

Stavebník:                   

Montážna hala Malženice 

Peter Tomašovič, 919 29  Malženice 318 

Projektant:          Ing. Lucia Adamcová, osvedčenie č. 5198*SP*I2 

Umiestnenie stavby: 

Vlastnícke vzťahy: 

 

parc. č.: 618/21 v k. ú. Malženice. 

Vlastníctvo je zapísané na LV č. 1120.   

Podmienky povolenia:  

1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty: 
 

- studňa - 1 ks,   

- hĺbka cca 10 m 

- priemer  vrtu DN 300 so vsadenou zárubnnicou DN200 

- technická šachta – 1 ks, podzemná, vnútorných rozmerov 900x1200x1800 

mm 

- el. ponorné čerpadlo s prietokom Q = 0,1 l/s  

- vodomer 

 

2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti nebude stavba začatá. 

3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Lucia 

Adamcová.  

4. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného 

úradu. 

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného 

zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona. 

7. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v nadväznosti na  

§ 39 vodného zákona. 

8. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní. Stavebník umožní 

orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu 

a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu. 

9. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov 

a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou. 

10. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodnej stavby, prípadne 

zabezpečiť uvedenie vecí do pôvodného stavu. 

11. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie 

kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba trvalo užívaná.  
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12. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí 

stavby, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, 

porealizačné zameranie stavby, projekt skutočného vyhotovenia. 

13. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej 

správy a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou 

dokladovej časti: 
 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny,            

OU-TT-OSZP3-2018/020622/ŠSOH/Hu zo dňa 06.06.2019 

- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona 

o odpadoch. 

- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré 

vznikli počas výstavby. 
 

Slovak Telekom, a. s., č. 6611815793  zo dňa 03.06.2018    

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (podľa § 68 zákona č. 351/2011  

Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 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 kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. a/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: Igor Gottwald, 

igor.gotttwald@telekom.sk, +421 903223691. 

- 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. 

- 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. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka Slovak Telekom, a.s. a/alebo 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. 

- V prípade ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie 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. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.  o elektronických komunikáciách v platnom znení.  

mailto:igor.gotttwald@telekom.sk
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- 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.  

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napríklad rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 

rozvody, Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. týmto upozorňuje 

žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 

zariadení. 

- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej 

doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Anton Hudek, 

anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903725122. 

- Stavebník alebo ním poverení osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom, a.s. 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 

Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474. 

- Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 

s rôznou funkčnosťou. 

- 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 polohovú odchýlku ± 

30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v mieste 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 telefóne č. 12129. 

mailto:anton.hudek@telekom.sk
mailto:hradil@suptel.sk
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- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá 

za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST). 

- Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. 

káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk). 

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu. 
 

SPP-distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0467/2018/Ba  zo dňa 20.06.2018    

- Po posúdení projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami v správe SPP-D. 

- Stavebník je povinný pre realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

- Odkryté plynovody, káble ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu. 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727. 

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na  Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 

150 000 €. 
 

 

Krajský pamiatkový úrad Trnava, č. KPUTT-2018/12220-2/45651/Grz  zo dňa 11.06.2018    

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 

pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie 

ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované. 

- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca 

alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho 

nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo 

prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať 

bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne 

spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné 

opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, 

zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného 

miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 

výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj §127 zákona č. 50/1976 

Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
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II. povolenie na osobitné užívanie vôd 
 

v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) 1. bod vodného zákona na odber podzemných vôd zo 

studne. 

 

Podmienky povolenia: 

1. Povolenie sa vzťahuje na odber podzemných vôd z vodného zdroja – vŕtanej studne, 

nachádzajúcej na parc. č. 618/21 v k. ú. Malženice. 

2. Povolené odberné množstvo: Qmax = 0,1  l/s,  Q = 135 m3/rok 

3. Voda zo studne bude využívaná celoročne na zásobovanie objektu úžitkovou vodou. 

4. Vykonateľnosť II. povolenia na osobitné užívanie vôd začína dňom nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia (povolenia na užívanie vodnej stavby) na 

predmetnú studňu. 

5. Povolenie má platnosť 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia na predmetnú studňu. Stavebník požiada tunajší úrad o predĺženie 

platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti 

tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia 

podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona. 

6. Zabezpečiť vedenie evidencie odberov podzemných vôd na základe odčítavania spotreby 

z vodomerného zariadenia vodného zdroja. 

7. Každoročne nahlásiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy, SVP, š. p. OZ Piešťany 

a SHMÚ Bratislava množstvo odobratých podzemných vôd. 

8. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP                      

č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi 

látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho 

zhoršenia vôd. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

Dňa 18.04.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť stavebníka Petra Tomašoviča, 

919 29  Malženice 318 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – studne, 

realizovanej v rámci hlavnej stavby ,,Montážna hala Malženice“ v k. ú. Malženice.  

OÚ ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením verejnou vyhláškou              

č. OU-TT-OSZP3-2019/016934/ŠVS/Mg zo dňa 02.07.2019 bez miestneho šetrenia a ústneho 

konania, pretože žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.   
 

 

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady: 

- Projektová dokumentácia - 3 paré. 

- Dokladová časť, ktorá obsahuje rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy  

účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. 

- Súhlasné stanovisko Obce Malženice č. MAL-386/2019-1 zo dňa 29.04.2019. 

- Hydrogeologický prieskum, ktorý vypracoval Mgr. Ivan Šebesta v máji 2019. 

- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na parc. č. 618/21. 
 

 

 Správny poplatok vo výške 50,- € bol uhradený na účet v banke v zmysle zákona              

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona  č. 465/2008 Z. z. ktorým sa menia 

a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro 

v Slovenskej republike. 
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  Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, bolo upustené v zmysle § 61 ods. 2 

stavebného zákona  od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

 Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán 

štátnej vodnej správy preskúmal, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 

stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli. Za deň doručenia sa 

pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Dátum vyvesenia a zvesenia verejnej 

vyhlášky na úradnej tabuli oznámi obecný úrad písomne tunajšiemu úradu. 

 
 

 

P o u č e n i e 
 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho 

poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto 

rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných 

prostriedkov. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Rudolf Kormúth 

vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                         ............................................ 

                     vyvesené dňa                                                                     zvesené dňa  

 

 

Doručí sa 

1. Peter Tomašovič, 919 29  Malženice 318 

2. Peter Jankech, 919 29  Malženice 417 

3. Obec Malženice, Obecný úrad 294, 919 29 Malženice 

4. Projektant: Ing. Lucia Adamcová, Lomonosovova 6, 917 08  Trnava          

5. ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou 
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Na vedomie 

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku               

č. 3/834, 921 80  Piešťany 

2. Slovenský pozemkový fond, Vajanského 22, 917 01  Trnava 

3. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01  Trnava  

4. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 

6. OÚ - ŠVS k spisu 


