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Úvod 

 

Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu (ďalej ÚSBOV) vznikla 

v priebehu roka 1955. Hlavnou príčinou pre vznik ÚSBOV bola nedostatočná riadiaca 

štruktúra, vytvorená na vyriešenie problému nedostatku bytov a bytového fondu, ktorý 

nezodpovedal moderným sociálnym a zdravotným požiadavkám v  Československej 

republike, predovšetkým v robotníckych štvrtiach priemyselných miest. Pri analýze ÚV 

KSČ v prvej polovici 50. rokov sa zistilo, že plán investičnej výstavby posledné roky 

stagnoval. Zmeny na zlepšenie tejto situácie sa mali týkať hlavne úseku plánovania 

výstavby a odzrkadliť sa vo vytvorení novej štruktúry jej riadenia, kde by sa vytvoril jeden 

ústredný orgán na vládnej úrovni pre riadenie technicko – ekonomických otázok výstavby 

a stavebníctva, s jemu podriadeným orgánom pre bytovú a občiansku výstavbu a s ďalšou 

decentralizáciou bytovej a občianskej výstavby posilnením právomocí príslušných orgánov 

národných výborov.  

 Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu začala oficiálne vykonávať svoju 

činnosť od 1. januára 1956. Základom ÚSBOV sa stali odbory Ministerstva miestneho 

hospodárstva č. 41 pre architektúru a typizáciu, č. 42 pre územné plánovanie, č. 43 pre 

výstavbu a hlavnú správu projektových ústavov. Tento stav kodifikovalo vládne nariadenie 

zo dňa 20. januára 1956 č. 1 Zb., o zriadení Štátneho výboru pre výstavbu, Ústrednej 

správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku 

výstavbu na Slovensku (ďalej OSBOV). Platnosť nadobudlo so spätným dátumom 1. 

januára 1956. Toto vládne nariadenie bolo schválené uznesením vlády Československej 

republiky zo dňa 20. januára 1956 č. 160. Delimitácia celej predchádzajúcej agendy 

prebiehala počas celého roka 1956 z Ministerstva miestneho hospodárstva a Vojenského 

projektového ústavu.  

 ÚSBOV bola zriadená ako ústredný úrad, ktorého predsedu menovala vláda, a bol 

podriadený  ministerskému predsedovi Štátneho výboru pre výstavbu. Jej hlavnými 

úlohami bolo riadenie územného plánovania, projektovanie a kompletná výstavba miest 

a dedín, vykonávanie architektonicko-stavebnej inšpekcie, sledovanie otázok 

architektonických pamiatok z hľadiska rozvoja miest a dedín a overovanie úžitkovej 

a umeleckej úrovne hromadných výrobkov pre vnútorné zariadenie obytných 

a občianskych stavieb. Plnenie týchto úloh vykonávala ÚSBOV priamo alebo 

prostredníctvom OSBOV. Poradnými orgánmi predsedu ÚSBOV bolo kolégium 

a technická rada. Členmi kolégia boli predseda OSBOV, námestníci predsedu ÚSBOV, 



 

3 
 

hlavný účtovník  a ďalší vedúci pracovníci ÚSBOV. V technickej rade mali zastúpenie 

vybraní pracovníci ÚSBOV, OSBOV a externí spolupracovníci. Predseda ÚSBOV mal 

dvoch námestníkov – prvý zodpovedal za úsek územného plánovania bytovej a občianskej 

výstavby, technicko-ekonomickej prípravy výstavby, za stavebno-architektonickú 

inšpekciu a správne útvary. Druhému námestníkovi podliehala hlavná správa projektových 

ústavov a odbory súborného plánu a umeleckého priemyslu. 

  Podľa organizačného poriadku sa s účinnosťou od 1. júna 1956 ÚSBOV vnútorne 

delila na funkčný a odborný útvar a na hlavnú správu projektových ústavov. Od 1. júla 

1957 došlo k reorganizácii, dôsledkom ktorej boli odbory a oddelenia prečíslované.  

 Vládnym uznesením č. 265 zo dňa 21. marca 1958 bola činnosť ÚSBOV zrušená 

ku dňu 31. marca 1958. Dôvodom zrušenia bol prechod celého národného hospodárstva na 

novú decentralizovanú sústavu. Decentralizácia sa prejavila podriadením štátnych 

projektových ústavov krajským národným výborom. 

Archívny fond ÚSBOV bol pôvodne uložený v Štátnom ústrednom archíve v Prahe 

(dnes Národní archiv v Prahe), ktorý ho v novembri 1959 prevzal spoločne s dokumentmi 

Stavoprojektu. V rokoch 1983 – 1984 bola k nemu vytvorená  dobová archívna pomôcka, 

z ktorej úvodu sme čerpali informácie ohľadom dejín pôvodcu fondu. Ako spracovávatelia 

sú uvedení R. Machatková (registratúrne pomôcky a spisy), V. Babička (spisy, úvod, 

registre), J. Kreč (spisy, technická dokumentácia) a J. Šturz (technická dokumentácia). Na 

základe dohôd o archívnej rozluke odovzdal Štátny ústredný archív v Prahe v roku 1993 

časť archívneho fondu ÚSBOV týkajúceho sa územia Slovenska Slovenskému národnému 

archívu v Bratislave v celkovom rozsahu 91 škatúľ, t. j.  12,5 bm (prírastkové č. 

1233/1993, č. spisu: SNA-8510/1-92). Pri prvotnom spracovaní archívnych dokumentov 

v rokoch 1983-1984 roztriedili písomnosti podľa registratúrnej schémy pôvodcu, pričom 

boli vytriedené písomnosti z činnosti Stavoprojektu. Za základ si vzali organizačný 

poriadok ÚSBOV, ktorý platil od 1. júla 1957 až do konca jej činnosti.  

 Najdôležitejšia a zároveň obsahovo najhodnotnejšia časť fondu, ktorú tvoria 

kolégiá ÚSBOV, zostala archivovaná v Prahe. Delimitovaná časť týkajúca sa Slovenska 

obsahuje predovšetkým technickú dokumentáciu t.j. projektovú a rozpočtovú 

dokumentáciu sídliskovej výstavby a územné plány. Konkrétne ide o investičné úlohy 

(ďalej IÚ) a úvodné projekty (ďalej ÚP) jednotlivých sídlisk na Slovensku. Jednotlivé 

stavebné akcie usporiadané do inventárnych jednotiek sa obsahovo líšia, vo všeobecnosti 

však obsahujú schvaľovacie výmery, vyjadrenia rezortov, protokoly o výbere staveniska, 

výmery o vyhlásení stavebného obvodu, klimatické a geologické posudky, podmienky 
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požiarneho dozoru a civilnej obrany (CO), potvrdenia o zabezpečení zdravotníckych 

a školských služieb, vyjadrenia národných výborov, demolácie, zápisy o prejednávaní IÚ 

a ÚP, kalkulácie, nákresy situácií, technické správy o stavebníctve s prieskumami 

základovej pôdy, rozbory vody, generálne rozpočty, rozpočty terénnych úprav, asanácie, 

posudzovacie sprievodky pre sídliská, orientačné plány s určením domových 

a občianskych vybavení, sprievodné správy, porovnávacie tabuľky medzi IÚ a ÚP, 

posudzovacie sprievodky, plány a výkresy, technické správy a projekty komunikácií, 

verejnej zelene, kanalizácie, vodovodu, plynovodu, elektrifikácie a verejného osvetlenia, 

telefonizácie, rozhlasu, vykurovania a rozvodu teplej vody, organizácie sídliska, vyjadrenie 

hygienika, zložiek CO a požiarnej inšpekcie, fotodokumentáciu starej zástavby a makety 

navrhovaných sídlisk.   

Pôvodná archívna pomôcka z  rokov 1983 – 1984 bola vypracovaná až priveľmi 

heslovite. Pri delimitácii bola Slovenskému národnému archívu odovzdaná len pracovná 

kópia v rozsahu inventárnych jednotiek č. 362 - 369 a 1005 - 1052, preto bolo nevyhnutné 

vypracovať archívnu pomôcku, ktorou by sa sprístupnil archívny fond ÚSBOV pre 

bádateľov v Slovenskom národnom archíve.  

 V delimitovanej časti fondu sa nachádzali inventárne jednotky, ktoré boli pôvodne 

(vo vtedajšom Štátnom ústrednom archíve v Prahe) usporiadané podľa jednotlivých 

stavebných akcií. Samostatný celok tvorili územné plány a štúdie z činnosti pôvodného 

odboru 21 (Odbor komplexnej bytovej výstavby) pre výstavbu a územné plánovanie 

v rozsahu 0,375 bm. Niektoré rozmerovo väčšie plány boli uložené samostatne v tubusoch 

a atlasoch. Jednotlivé stavby podliehali dozoru a schvaľovaniu príslušného krajského 

národného výboru (ďalej KNV), podľa administratívneho rozdelenia z rokov 1949 – 1960. 

Dokumenty sú písané v českom a slovenskom jazyku.   

Pri spracúvaní archívneho fondu sme rešpektovali registratúrne schémy pôvodcu. 

Inventárny súpis je rozdelený do dvoch samostatných celkov, pričom prvý tvoria 

dokumenty, ktoré patrili do už spomínaného odboru 21 a v štruktúre sú zaradené ako 

Rajónové štúdie a územné plány. Do druhého celku sme zaradili  Projektovú a rozpočtovú 

dokumentáciu. Za inventárnu jednotku sme zvolili jednu stavebnú akciu/stavbu, pričom 

jednotlivé stavby sme zoradili podľa príslušnosti k vtedajšiemu KNV a ďalej pre lepšiu 

prehľadnosť abecedne – v rámci krajov podľa miest a v mestách podľa sídlisk. Osobitné 

postavenie v tejto štruktúre má Bratislava, ktorá podliehala dozoru Ústredného národného 

výboru v Bratislave (odboru pre výstavbu), preto je zaradená samostatne a nie pod 

Bratislavský kraj. Na rozdiel od pôvodného inventára, veľkorozmerné dokumenty, ktoré  
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sú fyzicky uložené v repozitóriu, netvoria samostatné inventárne jednotky, ale sú zaradené 

k príslušným stavebným akciám. Pre lepšiu identifikáciu sú označené číslom a malým 

písmenom podľa abecedného poradia (napr. 13a).  

 

Štruktúra archívneho fondu po jeho sprístupnení je nasledovná: 

 

 

I. Rajónové štúdie a územné plány 
 

I.A Bratislavský kraj  
I.B Banskobystrický kraj 
I.C. Žilinský kraj 

I.D Košický a Prešovský kraj 
I.E Košický kraj  
 

II. Projektová a rozpočtová dokumentácia 
 
II.A Bratislava 
 II.A.1. Ul. Februárového víťazstva 

 II.A.2. Košická 
 II.A.3. Krížna – Stred I. – Steinerova 
 II.A.4. Malinovského – Stred II. 
 II.A.5. Páričkova 
 II.A.6. Rača 
 II.A.7. Závod J. Dimitrova 

 
II.B Banskobystrický kraj 

II.B.1. Banská Bystrica – U nádraží  
II.B.2. Detva 
II.B.3. Hriňová 
II.B.4. Kremnica 

II.B.5. Krupina 
II.B.6. Valaská 
II.B.7. Veľký Krtíš 
II.B.8. Zvolen – Sekier 
II.B.9. Žiar nad Hronom 
 

II.C Bratislavský kraj 

II.C.1. Trenčín – Dolné Hony 
II.C.2. Trenčín – Horná Sihoť  
II.C.3. Trnava II. Gottwaldova ulica 
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II.D Košický kraj 
II.D.1. Košice I. 
II.D.2. Košice II. 
II.D.3. Kráľovský Chlmec 
II.D.4. Moldava nad Bodvou 
II.D.5. Spišská Nová Ves 
 

II.E Nitriansky kraj 
II.E.1. Bánovce nad Bebravou 
II.E.2. Handlová 
II.E.3. Komárno  - Bašty I. – II.  
II.E.4. Komárno -  Stalinovo námestie 
II.E.5. Levice 

II.E.6. Nitra – Jarmačisko 
II.E.7. Nitra – Predmostie 
II.E.8. Nováky 
II.E.9. Prievidza 
II.E.10. Tlmače 
 

II.F Prešovský kraj 
II.F.1. Bystré 
II.F.2. Hencovce 
II.F.3. Humenné 
II.F.4. Prešov - Pod kalváriou 
II.F.5. Snina  
II.F.6. Strážske 

II.F.7. Vranov  
 

II.G Žilinský kraj 
 II.G.1. Dubnica – Kolačín 
            II.G.2. Istebné nad Oravou   
 II.G.3. Kysucké Nové Mesto 

 II.G.4. Martin – Podháj 
 II.G.5. Martin I. 
 II.G.6. Považská Bystrica – Domanižanka 
 II.G.7. Trstená 
 II.G.8.  Žilina – Hliny 
 

 
Vzhľadom na to, že vnútorné vyraďovanie prebehlo už pri prvotnom spracúvaní 

tohto fondu v Prahe, pri sprístupňovaní fondu v SNA nebolo potrebné. Vymenili sa však 

obaly a úložné jednotky, keďže pôvodné už boli v nevyhovujúcom fyzickom stave. 
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K novej archívnej pomôcke sa vypracoval aj zemepisný a menný register. Číslo, ktoré je 

priradené k jednotlivým heslám, označuje číslo inventárnej jednotky.  

Inventárny záznam obsahuje poradové číslo inventárnej jednotky – číslo vľavo, 

signatúru, časové rozpätie archívnych dokumentov, poradové číslo úložnej jednotky (číslo 

archívnej škatule) – vpravo a stručný obsah inventárnej jednotky (regest).  

Archívny fond ÚSBOV obsahuje spisy a technickú dokumentáciu (projekty 

a plány) k stavbám v rámci celého Slovenska, uličné pohľady a modely plánovaných 

stavieb na fotografiách alebo v kreslenej podobe a takisto aj fotografickú dokumentáciu 

prevažne asanovaných budov. Bádatelia ho môžu využiť napríklad pre porovnávacie štúdie 

pri prestavbách a rekonštrukciách bytových objektov v rámci celého územia Slovenska. 

Technická dokumentácia však môže byť neúplná a vzhľadom na čierno-biele fotografie 

ťažko identifikovateľná, keďže farby na origináloch boli nositeľmi určitého významu. 

Pri požiadavke na štúdium treba uviesť názov, resp. skratku archívneho fondu, číslo 

inventárnej jednotky a číslo archívnej škatule v nasledujúcom formáte: ÚSBOV, inv. j. 1, 

šk. 1. Pri citovaní je potrebné uviesť názov archívu (Slovenský národný archív), názov 

fondu, číslo inventárnej jednotky a číslo archívnej škatule.  

Archívny fond ÚSBOV je v Slovenskom národnom archíve uložený v 2. oddelení 

spracúvania archívnych dokumentov a evidovaný pod č. 3831,  v rámci klasifikačnej 

schémy je zaradený v skupine A/IV.2 Iné ústredné úrady štátnej správy v rokoch 1945 -

1960. Po spracovaní obsahuje 56 inventárnych jednotiek a je uložený v 88 archívnych 

škatuliach, ktoré spolu s repozitóriom veľkorozmerných dokumentov tvoria 13 bm 

archívnych dokumentov. Fond usporiadali a archívnu pomôcku v roku 2016 vypracovali  

pracovníčky 2. oddelenia spracúvania archívnych dokumentov Slovenského národného 

archívu Mgr. Jana Kafúnová a Bc. Dana Lacová, autorkou úvodu a záverečných úprav je 

Mgr. Jana Kafúnová.  
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 I.Rajónové štúdie a územné plány  
   
   
1 I.A 1955 1 
 Žitný ostrov - rajónová štúdia Žitného ostrova vypracovaná autormi E. 

Hruškom, T. Zalčíkom a M. Beňuškom, SAV, Komisiou pre výstavbu 
vodného diela na Dunaji z roku 1955 so 7 obrazovými prílohami.  

 

   
2 I.B 1954 - 1956 1 
 Žiar nad Hronom – korešpondencia a dokumenty k vráteniu ÚP z rokov 

1954 – 1956. Podrobný územný plán mesta Žiar nad Hronom, pripomienky 
a posudky. Oponentský posudok z roku 1955,  zápis z porady z roku 1955, 
výpis z uznesenia rady KNV o schválení smerného územného plánu Žiaru 
nad Hronom. Úloha č. 8 – dielčia téma - Štúdia územných problémov oblasti 
Svätý Kríž nad Hronom z roku 1954 vypracovaná Ing. Arch. Milanom 
Beňuškom, SAV, Ústavom stavebníctva a architektúry. 18 ks mapových 
príloh. 

 

 Podrobný plán mesta Žiar nad Hronom, ktorý obsahuje správu o projektovej 
príprave, 2 ks plánov a 27 ks fotografií. 

2 

   
3 I.C 1954 - 1957 2 
 Hričov – Mikšová - riešenie vodného uzla z roku 1955. Uznesenie 

o schválení IÚ vodného diela Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. 
Korešpondencia ohľadom rajónového plánu vodného uzla Hričov – Mikšová 
– Považská Bystrica.  

 

   
4 I.C 1955 - 1956 2 
 Žilina – Považská Bystrica – Štúdia rajónového plánu vodného uzla v úseku 

Žilina – Považská Bystrica, Sprievodná technická správa, vypracovaná 
Štátnym ústavom pre rajónové plánovanie so sídlom v Prahe v roku 1955. 
Korešpondencia ohľadom zaslania textovej časti elaborátu.  

 

   
5 I.D 1955 - 1956 3 
 Návrh vládneho uznesenia Zboru povereníkov pre vypracovanie územného 

plánu východného Slovenska z roku 1955. Dôvodová správa. 
Korešpondencia ohľadom vyžiadania podkladov a žiadosti. Situačná správa 
o postupe prác na úlohe č. 215 ETS Východné Slovensko. Zadávací protokol 
na vypracovanie ekonomicko – technickej schémy Východného Slovenska. 
Smernice a návrh termínov a metodika k syntéze ETS Východného 
Slovenska (vládna úloha č. 2254), Správa o ETS východného Slovenska. 

 

   
6 I.E 1955 - 1957 3 
 Vysoké Tatry  - riešenie dopravných otázok rajónu Vysokých Tatier – zápis 

z porady z roku 1956. Návrh uznesenia o opatreniach vyplývajúcich 
z rajónového územného plánu Vysokých Tatier. Technicko – hospodárske 
smernice rajónového územného plánu oblasti Vysoké Tatry. Pripomienky 
k rajónovému územnému plánu Vysokých Tatier. Návrh uznesenia Zboru 
povereníkov na zabezpečenie ďalšieho rozvoja Vysokých Tatier. 
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7 I.E 1954 - 1956 3 
 Posudok plánovej a písomnej dokumentácie smerného plánu Jelšany 

v Košickom kraji vypracovaný Ing. Arch. Jaromírom Štvánom 
z výskumného ústavu výstavby a architektúry v Brne z roku 1955. Smerný 
územný plán mesta Košice z roku 1955. Korešpondencia, správy, zápis zo 
schôdze. 

 

  
 
 

 

   
 II. Projektová a rozpočtová dokumentácia  
  

 
 

 II. A Bratislava  
  

 
 

8 II.A.1. 1955 - 1956 4 
 Ulica Februárového víťazstva - projektová a doplňujúca dokumentácia 

k investičnej úlohe pre výstavbu sídliska na ulici Februárového víťazstva 
v Bratislave. Dokumentácia vybavenia bytovej výstavby. Vyčíslenia 
nákladov na výstavbu. Rôzne dodatky. 123 ks fotografií asanovaných 
objektov. 

 

 Dokumentácia k dielčej investičnej úlohe pre výstavbu vodovodnej siete, 
kanalizácie, komunikácie, terénnych úprav, elektrickej trate, plynovodu 
a ústredného kúrenia. Vyjadrenie Energotrustu. Dokumentácia k výstavbe 
elektrovodu, trafostanice, telekomunikácie, rozhlasu, verejného osvetlenia, 
protipožiarnych studní, požiarnych hlásičov a plynovodu. Dokumentácia 
k spoločnému vybaveniu sídliska. 

5 

   
9 II.A.2. 1955 - 1956 6 
 Košická – Ul. 29. augusta - kompletná projektová dokumentácia k 

investičnej úlohe a úvodnému projektu sídliska na Košickej ulici 
v Bratislave, vypracované Ing. Svetkom. Normálová kalkulácia 1. Stupňa 
bloku A, B a C.  

 

 Úvodný projekt sídliska na Košickej ulici v Bratislave. Projektová 
dokumentácia sídliska. Dokumentácia k asanovaným budovám a výkupu 
nehnuteľností. Projektová dokumentácia k výstavbe garáží, vodovodu, 
kanalizácii, technickej správe a verejného plynovodu.  

7 

 Úvodný projekt sídliska na Košickej ulici v Bratislave. Projektová 
dokumentácia ciest a úprav terénu. Zoznam elektrifikácie. Projektová 
dokumentácia telekomunikačných zariadení, verejného osvetlenia, 
vodovodu, požiarnych hlásičov. Úvodný projekt na výstavbu verejných 
garáží.  

8 

   
10 II.A.3. 1955 - 1956 9 
 Krížna – Stred I. – Steinerova -  sprievodná dokumentácia k úvodnému 

projektu sídliska Stred I. – Steinerova na Krížnej ulici v Bratislave. 
Schvaľovacie dokumenty ÚNV v Bratislave. Sprievodná dokumentácia 
k výstavbe komunikácií, elektrorozvodu, transformačnej stanice, plynovodu, 
telefónnej kabelizácii, drôtovému rozhlasu a ústrednému kúreniu. 

 



 

11 
 

 Bratislava I.  – Stred – úvodný projekt vypracovaný Vojenským projektovým 
ústavom v Bratislave z roku 1955 - technická dokumentácia. 

9a 

11 II.A.4. 1955 -1956 10 
 Malinovského – Stred II -  ÚP sídliska Stred II. na Malinovského ulici 

v Bratislave. Projektová dokumentácia bytovej výstavby. Schvaľovacie 
dokumenty. Projektová dokumentácia ciest a úprav terénu. Doplňujúca 
dokumentácia k úvodnému projektu.  

 

 Bratislava – Stred II. – ulice Malinovského, Mýtna a Povraznícka. ÚP z roku 
1954 – projektová dokumentácia bytovej výstavby, obsahuje aj 3ks 
kreslených vizualizácií v rozmere A3. 

10a 

   
12 II.A.5. 1955 - 1956 10 
 Páričkova –  dokumentácia k investičnej úlohe sídliska Páričkova 

v Bratislave. Projektová dokumentácia asanovaných budov. Schvaľovacie 
dokumenty. Doplňujúca dokumentácia k investičnej úlohe. 

 

   
13 II.A.6. 1952 - 1955 11 
 Rača - projektová a doplňujúca dokumentácia k úvodnému projektu sídliska 

Rača v Bratislave. 
 

   
14 II.A.7. 1955 - 1956 11 
 Závod J. Dimitrova - stanovisko a správa k investičnej úlohe pre výstavbu 

závodu J. Dimitrova v Bratislave. 
 

  
 

 

   
 II.B Banskobystrický kraj  
  

 
 

15 II.B.1. 1953 - 1955 12 
 Banská Bystrica – Pri nádraží -  projektová a doplňujúca dokumentácia k 

investičnej úlohe na výstavbu sídliska Pri nádraží v Banskej Bystrici. 
Úvodný projekt sídliska Pri nádraží – I. etapa výstavby. Ekonomický 
rozpočet. Technická sprievodná správa. Správa zo sondážnej práce. 

 

 Doplňujúca dokumentácia k úvodnému projektu výstavby sídliska 
Pri nádraží v Banskej Bystrici. Sprievodná správa k ÚP. Projektová 
dokumentácia k výstavbe elektrifikácie kanalizácie, ciest, mostov a lavičiek 
cez kanál. 

13 

 Zastavovací plán sídliska Pri nádraží v Banskej Bystrici, 3ks fotografií 
makiet.  

13a 

 Projektová a doplňujúca dokumentácia k úvodnému projektu výstavby 
sídliska Pri nádraží v Banskej Bystrici, 4ks fotografií makiet sídliska. 

13b 

   
16 II.B.2. 1953 - 1955 14 
 Detva  - dokumenty k posudzovaniu IÚ sídliska Detva z rokov 1953 – 1955. 

Dielčie IÚ sídliska Detva z roku 1954, dokumenty o prejednávaní 
a schvaľovaní. Prepracovanie IÚ sídliska Detva v roku 1955. Uznesenie 
Rady KNV č. 11/1955 – R – KNV o schválení jednotlivých častí IÚ spolu 
s predpokladanými nákladmi. 
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17 II.B.3. 1952 - 1954 15 
 Hriňová – IÚ sídliska Hriňová z roku 1953. Pripomienky k IÚ. Návrh 

poradného zboru Ministerstva vnútra na schválenie IÚ. 
 

   
18 II.B.4. 1953 - 1954 15 
 Kremnica – správa odbornej komisie vládneho výboru pre výstavbu 

a posúdenie IÚ sídliska Kremnica z roku 1954. Dokumenty k posudzovaniu 
IÚ. IÚ sídliska Kremnica. Textové prílohy. 21ks mapových príloh. Pohľady 
na námestie pred zničením v roku 1945 a návrhy úprav. 

 

  
 

 

19 II.B.5. 1953 - 1956 15 
 Krupina – dokumenty k investičnej úlohe bytovej výstavby v Krupine, ktorá 

sa nezrealizovala. 
 

   
20 II.B.6. 1952 1954 16 
 Valaská  - IÚ a vyjadrenia jednotlivých orgánov. Dokumenty o dobudovaní 

1230 bytových jednotiek. ÚP vypracovaný Stavoprojektom v Bratislave 
v roku 1953.  Vyjadrenia jednotlivých orgánov k ÚP. Zostavovací plán. 
Sprievodná správa k ÚP. Rozpis nákladov. Rozpis prác I. stupňa. Kalkulačné 
listy. 5ks fotografie makety sídliska. 

 

 ÚP vertikálna planírovka. Príloha C.ÚP kanalizácie, vodovodu, verejných 
komunikácií, energetického zariadenia a oznamovacieho rozvodu. 

17 

   
21 II.B.7. 1953 - 1956 18 
 Veľký Krtíš – dokumentácia k schvaľovaniu IÚ. Neschválená IÚ z roku 

1953. IÚ kanalizácie. Správa vodného hospodárstva na Slovensku z roku 
1954. Vyjadrenia rezortov. Textová časť IÚ sídliska Veľký Krtíš z roku 1954 
(etapa 1955 -1960). Prílohy k všeobecnej časti IÚ. Dielčie IÚ vybavenosti 
sídliska a spoločenských zariadení na sídlisku. Doklady o prejednaní IÚ. 

 

   
22 II.B.8. 1953 - 1954 18 
 Zvolen – Sekier – Dokumenty k investičnej úlohe sídliska Zvolen – Sekier 

z roku 1953. Výtlačok 2, 3. 
 

   
23 II.B.9. 1953 – 1956  19 
 Žiar nad Hronom – dokumenty k investičnej úlohe. Úvodný projekt 1953 – 

1954. Stavebné plány domov č. 39, 44 vypracované Štátnym projektovým 
ústavom pre výstavbu miest a obcí v Prahe. Dokumenty k schvaľovaniu IÚ 
a ÚP. Plány k sídlisku Svätý Kríž nad Hronom. Neúplný ÚP z roku 1954 – 
technická a sprievodná správa, dokumenty k prejednaniu, plány, ÚP 
kanalizácie, vodovodu, komunikácií.  

 

 ÚP z roku 1952 - 53. IÚ - plány obytných domov a jaslí. Zastavovací plán. 
Terénne úpravy. ÚP kanalizácie, vodovodu a ciest. Kalkulačné listy. 

20 

 Zmena ÚP  - etapa výstavby v roku 1955. Sadová úprava. IÚ sídliska Svätý 
Kríž etapa 1955. Prílohy k ÚP 1955. Projektová dokumentácia. Sprievodná 
technická správa. 6ks fotografií nákresov vo formáte A3. 10ks fotografií 
nákresov a makiet vo formáte A4. 

21 

 ÚP sídliska Žiar nad Hronom etapy 1955 - plošná úprava terénu, projektová 
dokumentácia, sprievodná technická správa pre jasle a materskú školu, 

22 
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kalkulačné listy, ÚP komunikácií a kanalizačných sietí. 
 ÚP vodovodu, verejného osvetlenia, telekomunikácií a ústredného kúrenia. 

Projekt organizácie výstavby. IÚ výstavby sídliska v Žiari nad Hronom. 
Dokumenty k prejednávaniu IÚ a doplňujúca dokumentácia IÚ. 

23 

 Prílohy k investičnej úlohe sídliska Žiar nad Hronom – projektová 
dokumentácia. 

24 

  
 
 

 

 II.C Bratislavský kraj  
  

 
 

24 II.C.1. 1952 - 1955 25 
 Trenčín – Dolné Hony - sprievodná správa a doplňujúca dokumentácia k 

úvodnému projektu sídliska Dolné Hony v Trenčíne. Prílohy k ÚP.   
 

 Architektonický projekt Trenčín – Dolné Hony schválený v roku 1955.    25a 
   

25 II.C.2. 1952 - 1955 25 
 Horná Sihoť  - projektová a doplňujúca dokumentácia k investičnej úlohe pre 

výstavbu sídliska Horná Sihoť v Trenčíne. 
 

   
26 II.C.3. 1952 - 1955 25 
 Trnava II. Gottwaldova -  schvaľujúca listina a doplňujúca dokumentácia 

k úvodnému projektu výstavby sídliska na Gottwaldovej ulici v Trnave. 
 

   
  

 
 

 II.D Košický kraj  
  

 
 

27 II.D.1. 1953 - 1954 26 
 Košice I. – ÚP pre sídlisko Košice I. vypracovaný Štátnym ústavom pre 

projektovanie sídlisk a pozemných a inžinierskych stavieb, Stavoprojekt 
Košice z roku 1954. Dokumenty k schváleniu, plány, kalkulácie, súborná 
sprievodná správa. 14 ks fotografií.  

 

   
28 II.D.2. 1952 - 1957 26 
 Košice II. – investičná úloha, dokumentácia ohľadom schválenia IÚ, 

doplnok IÚ pre sídlisko Košice, geologický posudok pre I. etapu výstavby 
sídliska Košice II. 

 

 Úvodný projekt I. etapy sídliska Košice II. vypracovaný Stavoprojektom 
Košice. Doplnky k ÚP. Podklady – prieskumné práce, rozbor asanácie z roku 
1954, 2ks fotografií modelu sídliska, súborná správa, zastavovací plán 
a sadový generel. Obytná zástavba Komenského ulice, výstavba námestia, 
obytná zástavba ulice Československej armády, obytné domy vnútorných 
okrskov. 

27 

 ÚP Košice II. z roku 1954 -  jednotná škola 23-triedna. Prístavba jednotnej 
školy 17-triednej, rozšírenie vyššej priemyselnej školy strojníckej, odborné 
učilište pracovného dorastu, rekonštrukcia kultúrneho domu, jasle pre 2x 35 
detí, zdravotné stredisko, mestské komunikácie, vnútroblokové komunikácie. 

28 
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 Úprava terénu, vodovod, kanalizácia, rozvod plynu, rozvod elektriny, 
verejné osvetlenie a miestny rozhlas, telefónna sieť, doplnky výstavby, 
doklady úvodného projektu. ÚP organizácie výstavby sídliska Košice II. 
z roku 1955. 

29 

 ÚP Košice II. z rokov 1954 – 1955 - vyjadrenia k úvodnému projektu, blok 
„C3“ detské jasle, obytný dom „H“, garáže, doplnok k úvodnému projektu 
ústredného kúrenia, zostavovacia štúdia Komenského ulice v Košiciach, 7 ks 
fotografií, prílohy k schvaľovaniu ÚP Košice II. 

30 

   
29 II.D.3. 1952 - 1955 30 
 Kráľovský Chlmec – investičná úloha a dokumenty k jej schvaľovaniu. IÚ 

obsahuje aj kreslené geologické mapy. Čerpací pokus, rozbor vody z roku 
1953. Úvodný projekt sídliska Kráľovský Chlmec, dodatky k ÚP, 
dokumenty k zastavovaciemu plánu sídliska, rozpočet. 

 

 Zastavovací plán, atypy obytných domov, rodinné domy, stredná a materská 
škola. 

31 

 Telekomunikácie, komunikácie a úprava terénu, kanalizácie, vodovod. 32 
 Rozvod elektrického vedenia, domy č. 7, 8, 9, 10, 64, 65, 66. ÚP - 

normálová kalkulácia I. stupňa pre I. etapu – 275 bytových jednotiek, 
posudok Umelecko – technickej rady , schvaľovacie doklady. Album s  9ks 
fotografií plánov a modelov sídliska. 

33 

 Vytyčovací plán a ideový náčrt širšieho územia z r. 1954. 33a 
   

30 II.D.4. 1956 34 
 Moldava nad Bodvou – súborná investičná úloha na výstavbu pre roky 1958 

– 1960. Záznam zo schôdze poradného zboru o prejednávaní IÚ sídliska. 
 

   
31 II.D.5. 1953 - 1955 34 
 Spišská Nová Ves – investičná úloha, výmer. Dielčia IÚ kanalizácie. Zápis 

o schôdzi pre prejednanie a schválenie IÚ. Vlastná IÚ sídliska z roku 1953. 
Úvodný projekt sídliska I. etapy. Doklady predkladané KNV. Doklady 
Stavoprojektu. ÚP Spišská Nová Ves – vodovodu, kanalizácie, komunikácií, 
rozhlasového zariadenia, elektrického rozvodu a verejného osvetlenia, 
úpravy terénu, ústredného kúrenia a rozvodu pre bytové jednotky.  

 

 ÚP I. etapy – kalkulačné listy pre bytové jednotky A, B, C, D, E, F, G, H, J, 
K a kotolne. Projekt organizácie výstavby sídliska, prílohy, doklady 
k prejednávaniu IÚ a ÚP, telekomunikácie, technický projekt drenáže 
v sídlisku, sondáž, vyhodnotenie stavby základov z roku 1953, geologický 
prieskum pre stavbu VPŠ geologickej v Spišskej Novej Vsi z roku 1953. 
ÚP II. etapy – doklady o prejednávaní. Generel sadovej úpravy. Doplňujúca 
dokumentácia k ÚP II. etapy.  

35 

 ÚP II. etapy -  dodatky k úvodnému projektu. Zastavovací plán. Rôzne 
prílohy k ÚP. 

36 

 Doplňujúca dokumentácia k výstavbe vodovodu, elektrifikácie a kanalizácie. 37 
 ÚP Spišská Nová Ves z roku 1954 – dokumentácia obsahuje priečne rezy, 

návrhy budov, pôdorysy, 33ks fotografií. 
 
 
 

37a 
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 II.E Nitriansky kraj  
  

 
 

32 II.E.1. 1952 - 1956 38 
 Bánovce nad Bebravou -  dodatková a sprievodná technická správa k 

investičnej úlohe a úvodnému projektu sídliska a doplňujúca dokumentácia. 
 

   
33 II.E.2. 1955  38 
 Handlová -  kompletná projektová a doplňujúca dokumentácia k investičnej 

úlohe výstavby sídliska v Handlovej. Pôvodný neschválený úvodný projekt. 
Dokumentácia k výstavbe ciest, kanalizácie a vodovodu sídliska. Úvodný 
projekt sídliska Handlová. Prílohy k IÚ. ÚP k výstavbe sídliska. 

 

 Projektová a doplňujúca dokumentácia úvodného projektu sídliska Handlová 
- časť J diel II., III. a IV. 

39 

 ÚP Handlová – časť J diel I. z roku 1954 – zastavovacie plány sídliska, 
fotodokumentácia pôvodného stavu a fotokópie smerného územného plánu - 
spolu 9ks fotografií.  

39a 

   
34 II.E.3. 1951 - 1956 40 
 Komárno – Bašty I.-II. -  kompletná projektová a doplňujúca dokumentácia k 

investičnej úlohe a úvodnému projektu sídliska Bašty I. – II. v Komárne. 
Sondáž bytovej výstavby škodových závodov v Komárne. Posudok 
o základovej pôde. Sadové úpravy. Dokumentácia k výstavbe kanalizácie. 
Technická správa sídliska Bašty I. a II. 

 

 Doplňujúca dokumentácia k IÚ a ÚP sídliska Bašty I. v Komárne. 
Dokumenty k rozšíreniu vodovodnej siete. Projektová dokumentácia 
k výstavbe Bloku I. Bašty I.-XI. Projektová dokumentácia pre výstavbu 
bufetu, materskej škôlky, jasieľ a priemyselnej školy. 

41 

 Situačný plán mesta Komárno. Zastavovací plán k výstavbe sídliska Bašty I. 
a II. v Komárne. Sprievodná a technická správa k IÚ sídliska. Generel 
vodovodu, rozvodu plynu, elektriny a mestského rozhlasu. Projektová 
dokumentácia. 

42 

 Projektová dokumentácia k IÚ pre výstavbu sídliska Bašty I. a II. 
Dokumenácia k sadovej úprave. Generel komunikácií, garáži. Dokumenty 
k adaptáciám pre výstavbu sídliska Bašty II. a III. Výsledný návrh ciest 
v sídlisku škodových závodov v Komárne. 

43 

 Projektová dokumentácia k výstavbe sídliska Bašty II. – výstavba Blokov A 
– F. 

44 

 Projektová dokumentácia k výstavbe sídliska Bašty II. – výstavba Blokov G 
– I. Doplňujúca dokumentácia k výstavbe hasičskej stanice, materskej 
škôlky, jasieľ a zdravotného strediska. 

45 

   
35 II.E.4. 1953 - 1954 45 
 Komárno – Stalinovo námestie. Investičná úloha a úvodný projekt 

Stalinovho námestia v Komárne.  Technický projekt k výstavbe sídliska. 
Správa o prevedených výskumných prácach pre bytovú výstavbu. 
Doplňujúca dokumentácia k IÚ. 

 

 Prílohy k IÚ a ÚP Stalinovho námestia v Komárne. Technická a sprievodná 
správa. Projektová dokumentácia k výstavbe jednotlivých blokov. 
Zastavovací plán. Dokumentácia k výstavbe kanalizácie, vodovodu, 

46 
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elektroinštalácie, plynovodu, sadovej úpravy, terénnych úprav a výstavby 
komunikácie. 

   
36 II.E.5. 1952 - 1956 47 
 Levice - úvodná dokumentácia k investičnej úlohe a úvodnému projektu 

sídliska v Leviciach. Ideový náčrt sídliska. Dokumentácia k výstavbe 
kanalizácie a vodovodu. 

 

 Urbanistické, architektonické a inžinierske prílohy k  IÚ a ÚP sídliska 
v Leviciach (výtlačok 2).  

47a 

 Urbanistické, architektonické a inžinierske prílohy k  IÚ a ÚP sídliska 
v Leviciach (výtlačok 1). 

47b 

   
37 II.E.6. 1952 - 1954 48 
 Nitra – Jarmačisko -  zápis zo schôdze Poradného zboru pre výstavbu sídlisk 

k úvodnému projektu sídliska Nitra – Jarmačisko. 
 

   
38 II.E.7. 1952 - 1954 48 
 Nitra – Predmostie - projektová a doplňujúca dokumentácia k investičnej 

úlohe sídliska Nitra – Predmostie. Ideové náčrty sídliska. Geologický 
prieskum. 

 

  
 

 

39 II.E.8. 1952 - 1954 48 
 Nováky - projektová a doplňujúca dokumentácia k investičnej úlohe 

a úvodnému projektu sídliska v Novákoch. Technická správa k výstavbe 
sídliska. 

 

   
40 II.E.9. 1953 - 1956 49 
 Prievidza - projektová a doplňujúca dokumentácia k investičnej úlohe 

a úvodnému projektu I. etapy sídliska v Prievidzi. Pôvodná správa k 
zastavovaciemu plánu k výstavbe sídliska. Rôzne prílohy.   

 

 Projektová a doplňujúca dokumentácia k IÚ a ÚP II. etapy sídliska 
v Prievidzi. 

50 

 Prílohy k IÚ a ÚP sídliska Prievidza – II. etapa.  Štúdie k výstavbe 
vodovodu. Projektová dokumentácia čistiacej stanice a kanalizácie.  

51 

 Úvodný projekt sídliska Prievidza I. obvod II. etapa. Kniha I. obsahuje 
urbanistický návrh a verejné investície.  

51a 

 Kniha II. – architektonický projekt. 51b 
 Kniha III. – normálová kalkulácia I. stupňa.  51c 
 Kniha IV.  – dodatky na základe pripomienok poradných zborov. 51d 
   

41 II.E.10. 1952 - 1956 52 
 Tlmače -  investičná úloha na dokončenie rozostavanej sústredenej bytovej 

výstavby Tlmače v okrese Nitra. Doplňujúca dokumentácia k IÚ. Zápisnica 
z vyjadrenia rezortu k IÚ. 
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 II.F Prešovský kraj  
  

 
 

42 II.F.1. 1953 - 1956 53 
 Bystré -  investičná úloha sídliska v Bystrom. Rôzne prílohy k IÚ.   
   

43 II.F.2. 1953 - 1956 53 
 Hencovce - investičná úloha sídliska Hencovce v Prešovskom kraji. 

Dokumentácia k výstavbe vodovodu Vranov – Hencovce. Projektová 
a doplňujúca dokumentácia.  Dokumentácia k projektu kanalizácie v sídlisku 
závodu Drevokombinát v Hencovciach. Dielčia investičná úloha na 
novostavbu materskej školy v sídlisku Vranovského drevopriemyslu. 

 

 Doplňujúca dokumentácia ÚP sídliska Hencovce. Rôzne prílohy k výstavbe 
sídliska. Schvaľovacie dokumenty. Súhrnná technická správa. Dokumentácia 
k výstavbe závodného klubu, materskej školy, jasieľ, požiarnej nádrže, 
garáží, športového zariadenia, kotolne, verejného osvetlenia, 
telekomunikácie, terénnych úprav, vodovodu a kanalizácie. 

54 

 Vranov – Hencovce -  doplňujúca architektonická projektová dokumentácia 
k úvodnému projektu výstavby sídliska Vranov – Hencovce. Dokumentácia 
k výstavbe spoločných zariadení, terénnych úprav, komunikácie, kanalizácie 
a vodovodu. 

54a 

   
44 II.F.3. 1952 - 1956 55 
 Humenné - investičná úloha sídliska v Humennom. Polohové plány sídliska. 

Ideové náčrty. Rajónový plán mesta Prešov. Generálny plán výstavby mesta 
Humenné. 

 

 Koordinujúca časť a architektonický projekt k úvodnému projektu bytovej 
výstavby sídliska v Humennom – I. etapa. 

56 

 Dokumentácia k vodohospodárskym opatreniam úvodného projektu sídliska 
v Humennom – I. etapa. 

57 

 Projektová dokumentácia  organizácie výstavby sídliska v Humennom. 
Sadovnícky generel k I. etape výstavby. Hodnotenie územného plánu. 
Dokumenty k projektovej organizácii výstavby. 

58 

   
45 II.F.4. 1954 58 
 Prešov – Pod kalváriou - investičná úloha a úvodný projekt sídliska Pod 

kalváriou v meste Prešov. Posudok úvodného projektu. Doplňujúca 
dokumentácia k výstavbe verejnej cesty, vodovodu, elektrovodu 
a kanalizácie. 

 

 Investičná úloha a úvodný projekt sídliska Pod kalváriou v meste Prešov. 
Výkresová dokumentácia objektov bytovej výstavby a vybavenosti sídliska. 

59 

   
46 II.F.5. 1952 - 1956 59 
 Snina -  doplňujúca dokumentácia k investičnej úlohe a úvodnému projektu 

výstavby sídliska v Snine. 
 

 Projektová dokumentácia k IÚ a ÚP výstavby sídliska v Snine. Sprievodná 
správa. Zastavovací plán. Dokumentácia k výstavbe ústredného kúrenia, 
ciest a terénnych úprav. Správa predbežnej sondáže. 

60 

 Snina - Vihorlat - dokumentácia k investičnej úlohe pre pôvodný 
neschválený úvodný projekt výstavby sídliska Vihorlat v meste Snina. 

61 
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 Rôzne dodatky k schválenému úvodnému projektu sídliska Snina v kraji 
Prešov. 

62 

   
47 II.F.6. 1953 62 
 Strážske - projektová dokumentácia k zmene úvodného projektu výstavby 

sídliska v Strážskom. Úvodný projekt budov. Súhrnná správa. Územný plán. 
Zastavovací plán. 

 

 Prílohy k úvodnému projektu výstavby sídliska v Strážskom. Inžinierske 
a odborné projekty. Projekty dokončených budov. 

63 

 Dokumentácia k inžinierskym a odborným projektom k úvodnému projektu 
výstavby sídliska v Strážskom. 

64 

 Strážske 65 
   

48 II.F.7. 1955 66 
 Vranov nad Topľou -  projektová a doplňujúca dokumentácia k investičnej 

úlohe pre výstavbu sídliska vo Vranove. Zastavovacia štúdia. Plán únosnosti 
základových pôd. Rôzne prílohy. 29 ks fotografií asanovaných objektov. 

 

   
  

 
 

 

 II.G Žilinský kraj  
  

 
 

49 II.G.1. 1952 - 1956 67 
 Dubnica – Kolačín – dokumenty k schvaľovaniu IÚ a ÚP. Smerný územný 

plán nového mesta Dubnica – Kolačín. Vyjadrenia orgánov k IÚ. IÚ sídliska 
(1954 – 1960) z roku 1953 s prílohami. Projektová úloha sociálneho 
mestečka pre závody K. J. Vorošilova v Dubnici nad Váhom. Výkresy ÚP 
súboru A1, A2 sociálneho mestečka Dubnica vypracované Stavoprojektom, 
Ateliérom národného umelca Jiřího Krohy v Prahe. 

 

 Plány ATYP. AT. 30/I., AT. 30/II. Dokumenty a korešpondencia ohľadom 
IÚ Dubnica – Kolačín blok C1, C2. Posudok IÚ. IÚ Dubnica – Kolačín C1, 
C2 a E1, E2 z roku 1955, vypracovaná Ing. Kořínkom. Dielčia IÚ sídliska 
Kolačín – úprava Bystriny Kolačinky. 

68 

 Dokumenty k ÚP Dubnica  - Kolačín - súbory C1, C2. ÚP obsahujúci opisy 
právnych dokumentov, prieskumy a zastavovací plán výstavby, ktorého 
generálny projektant bol Majstrovský ateliér národného umelca Jiřího Krohy 
v roku 1955. 

69 

 Súbory C1, C2 – ÚP bytov mimo námestí a materskej školy. 70 
 ÚP jaslí, zastavania námestia, terénnych a sadových  úprav. 71 
 ÚP komunikácií, kanalizácie, vodovodu, teplovodu, autobusovej dopravy a 

plynovodu. 
72 

 ÚP silnoprúdu, slaboprúdu, organizácie výstavby a rozpočtovej 
dokumentácie. Schvaľovacie doklady k ÚP. 

73 

 Provizórna výhrevňa a tepelné rozvody -  písomná dokumentácia. Celková 
sprievodná správa. Architektonický projekt. Projekt strojového zariadenia 
kotolne, rozvodných kanálov,  terénnych úprav komunikácií, projekt 
elektroprípojky a transformačnej stanice. Projekt prípojky vodovodu 
a kanalizácie. Projekt organizácie výstavby I. stupňa. Rozpočtová 

74 
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dokumentácia. Komunikácia a IÚ súvisiaca s II. etapou výstavby. IÚ na 
novostavbu jaslí a materskej školy. 

   
50 II.G.2. 1953 - 1954 74 
 Istebné nad Oravou – technická správa pre smerný územný plán, zápisnica 

z prejednávania smerného územného plánu obce Istebné. 
 

 Smerný územný plán Istebné nad Oravou, okres Dolný Kubín z roku 1953. 74a 
   

51 II.G.3. 1955 - 1958 74 
 Kysucké Nové Mesto – výmer o schválení IÚ I. a II. etapy a ÚP I. etapy 

sídliska. Dokumenty k prejednávaniu IÚ a ÚP. Schválenie IÚ Ministerstvom 
miestneho hospodárstva. Plán obce. Doplnok k IÚ z roku 1956 – 1958. 
Doplňujúca dokumentácia k ÚP z roku 1954 – 1955. Súhrnný predbežný 
rozpočet k ÚP I. etape z roku 1955. 

 

 ÚP pozemné stavby sídlisko Kysucké Nové Mesto vypracované Štátnym 
projektovým ústavom pre výstavbu miest a dedín v Žiline Ing. Bauerom 
a Ing. Stuchlom. ÚP sídliska Kysucké Nové Mesto, blok 1 – 18, 22 – 24, 
blok 25 – 47,blok 19, blok 20, blok 21. 

75 

 ÚP Komunikácie v sídlisku Kysucké Nové Mesto vypracované vedúcim 
architektom Ing. Simonovičom z roku 1954 s prílohami: A) Komunikácie – 
IÚ, B) Komunikácie – ÚP (I. stupeň), C) Terénne úpravy a chodníky. ÚP 
kanalizácie a vodovodu. Sídlisko Kysucké Nové Mesto - II. alternatíva 
vypracovaná vedúcim architektom Ing. Stuchlom. Tajná príloha - časť I. CO 
rozmiestnenie krytov. 

76 

 Generel kotolne pre 1000 bytových jednotiek. Podjazd pod železničnou 
traťou Žilina – Bohumín v km trate 259 – 059,33 v km cesty. Trasa V. 
O.144, 80 v Kysuckom Novom Meste vypracované vedúcim architektom 
Ing. Simonovičom z roku 1954. 

77 

   
52 II.G.4. 1952 - 1955 77 
 Martin – Podháj – dokumenty ohľadom prepracovania IÚ a ÚP. IÚ Martin – 

Podháj, 1 ks foto. Posudok o základovej pôde vypracovaný Stavoprojektom 
Žilina z roku 1952. ÚP bytovej výstavby Martin, I. stupeň vypracovaný 
Stavoprojektom Žilina v r. 1953. 

 

 ÚP ekonomické vyhodnotenie a posudok Umelecko – technickej rady, 
rozvodov sanitnej inštalácie, verejného vodovodu a kanalizácie, rozvodov 
elektroinštalácie, rozvodov ústredného kúrenia, ciest a vertikálnej planírovky 
a sadovej úpravy. 

78 

   
53 II.G.5. 1953 - 1955 79 
 Martin I. časť 1 – dokumenty ohľadom schvaľovania investičnej úlohy 

a úvodného projektu. ÚP zastavovací plán pre sídlisko Martin I. časť 1 
vypracovaný Štátnym ústavom pre projektovanie Stavoprojekt Žilina, 
projektantom Ing. architektúry A. Buzikom. ÚP architektonický, generely 
verejných investícií.  

 

 ÚP posudky a vyjadrenia inštitúcií k ÚP. Časť 1 a 2 – doplnok k investičnej 
úlohe pre výstavbu na rok 1956. Doplňujúca dokumentácia doplnku IÚ 
Martin I. časť 2. IÚ Martin I. časť 1 z roku 1954. Dokumentácia k ÚP 
a doplnok k IÚ sídliska Martin I., časť 2. Vyjadrenia jednotlivých rezortov 
k ÚP. Zastavovací plán sídliska Martin I., časť 2. vypracovaný projektovými 

80 



 

20 
 

Ing. architektmi A. Buzikom a J. Červeným zo  Štátneho ústavu pre 
projektovanie miest a dedín Žilina. 

 Časť 2 – ÚP technické správy, posudzovacie sprievodky, plány, generely 
verejných zariadení. Úvodný projekt tunelovej stoky Medokýš vypracovaný 
Stavoprojektom Žilina, vedúcim architektom bol Ing. Buzik. 

81 

 Úvodný projekt bulváru, ciest v sídlisku Martin I. časť 2. a úprav v sídlisku. 82 
 Technický projekt vodovodu a kanalizácie. Projekt zariadenia CO. 

Doplňujúca dokumentácia ÚP. Neúplný úvodný projekt Martin – tunelová 
stoka Medokýš. 

83 

   
54 II.G.6. 1953 - 1955 84 
 Považská Bystrica – Domanižanka -  sprievodná správa k úvodnému 

projektu sídliska Domanižanka v Považskej Bystrici vypracovaná Štátnym 
ústavom pre projektovanie sídlisk a pozemných a inžinierskych stavieb 
Stavoprojekt Bratislava, Ateliér V. Dokumentácia k prejednávaniu IÚ a ÚP 
sídliska Domanižanka. Plán prízemia kultúrneho domu. Kalkulačné listy. ÚP 
sídliska Domanižanka, vertikálna planírovka - úprava terénu. 

 

 Most v km o. 515 regulácie Domanižanky. Lávka pre peších v km o.212 
potoka Domanižanka k budove č. 296. Most na Lánskej ulici cez 
Domanižanku v Považskej Bystrici. Školská lávka v km o. 8225 regulovanej 
Domanižanky. Verejné komunikácie (ulice). ÚP kanalizácie a vodovodu pre 
sídlisko Domanižanka.  

85 

 ÚP elektrizácie sídliska. Úprava Dedovského potoka. Úprava a regulácia 
toku Domanižanky. 

86 

  
 

 

55 II.G.7. 1953 - 1956 87 
 Trstená - dokumenty týkajúce sa prípravných prác k investičnej úlohe 

sídliska. 
 

   
56 II.G.8. 1952 - 1957 87 
 Žilina – Hliny – investičná úloha I. etapy, časť I. Doplňujúca dokumentácia 

ÚP Žilina – Hliny I. Posudok o základovej pôde z roku 1954. Rezortné 
prejednania úvodného projektu. Dokumentácia k ÚP, zastavovací plán, 
materská škola, tajná príloha – kryty CO. ÚP sídlisko Hliny okrsok I./54 -  
terénne úpravy a cesty. 

 

 ÚP sídlisko Hliny časť I. - sprievodné správy k jednotlivým blokom. 
Dokumenty k IÚ sídliska Žilina – Hliny, časť 2. IÚ na výstavbu II. časti 
sídliska z roku 1954. Zápis z porady ohľadom ÚP sídliska Hliny II. – IV. 
z roku 1957. 

88 
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Zemepisný register 
  
  
Bánovce nad Bebravou 32 
Banská Bystrica - Pri nádraží 15 
Bohumín 51 
Bratislava 20, 54 
                 - Povraznícka 11 
                 - Košická ulica 9 
                 - Krížna  10 
                 - Malinovského pozri Bratislava - Šancová 
                 - Mýtna 11 
                 - Páričkova  12 
                 - Rača 13 
                 - sídlisko Stred I.  10 
                 - Steinerova pozri Bratislava - Krížna 
                 - sídlisko Stred II.  11 
                 -  Šancová 11 
                 - Ul. 29. augusta 9 
                 - ulica Februárového víťazstva  pozri  Bratislava - Račianska ulica 
                 - Račianska ulica  8 
                 - závod J. Dimitrova 14 
Brno 7 
Bystré 42 
Dedovský potok 54 
Detva  16 
Dolný Kubín 50 
Dubnica - Kolačín 49 
Dubnica nad Váhom 49 
Dunaj 1 
Handlová 33 
Hencovce 43 
Hričov 3 
Hriňová 17 
Humenné 44 
Istebné nad Oravou 50 
Jelšany 7 
Kolačinka 49 
Komárno 34, 35 
                - Bašty I. – III.  34 
                - Námestie generála Klapku 35 
                - Stalinovo námestie pozri Komárno – Námestie generála Klapku 
Košice 7, 27, 28 
            - Československej armády 28 
            - Komenského ulica 28 
            - Košice I.  27 
            - Košice II. 28 
Košický kraj  7 
Kráľovský Chlmec 29 
Kremnica 18 
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Krupina 19 
Kysucké Nové Mesto 51 
Levice 36 
Martin  52, 53 
            - Martin I.  53 
            - Podháj 52 
Medokýš 53 
Mikšová  3 
Moldava nad Bodvou 30 
Nitra 41 
         - Predmostie 38 
         - Jarmačisko 37 
Nováky 39 
Považská Bystrica 3, 4,54  
                               - Lánska ulica 54 
                               - Domanižanka 54 
Praha  4, 23, 49 
Prešov 44, 45 
            - Pod kalváriou 45 
Prešovský kraj 43, 46 
Prievidza 40 
Slovensko  21 
Snina 46 
Snina - Vihorlat 46 
Spišská Nová Ves 31 
Strážske 47 
Svätý Kríž nad Hronom pozri Žiar nad Hronom 
Tlmače 41 
Trenčín - Dolné Hony 24 
             - Horná Sihoť pozri Trenčín – mestská časť Sever  
             - mestská časť Sever 25 
Trnava - Gottwaldova ul. pozri Trnava – Študentská 
            - Študentská 26 

Trstená  55 
Valaská  20 
Veľký Krtíš 21 
Vranov pozri Vranov nad Topľou 
Vranov nad Topľou 43, 48 
Východné Slovensko  5 
Vysoké Tatry  6 
Zvolen - Sekier 22 
Žiar nad Hronom 2, 23 
Žilina 4, 51, 52, 53 
           - Bohumín 51 
          -  Hliny  56 
Žitný ostrov 1 
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Menný register 
  
  
BAUER 51 
BEŇUŠKA, Milan 1, 2 
BUZIK, A.  53 
ČERVENÝ, J. 53 
HRUŠKA, Emanuel 1 
KOŘÍNEK  49 
KROH, Jiří 49 
SIMONOVIČ  51 
STUCHL, Antonín 51 
SVETKO, Štefan  9 
ŠTVÁN, Jaromír 7 
ZALČÍK, T. 1 
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Zoznam skratiek 
 
 
CO  -  Civilná obrana 
ETS  - ekonomicko-technická schéma 
IÚ -   Investičná úloha 
KNV -   Krajský národný výbor 
OSBOV -   Oblastná správa bytovej a občianskej výstavby 
ÚNV – Ústredný národný výbor 
ÚP -   Úvodný projekt 
ÚSBOV  -  Ústredná správa bytovej a občianskej výstavby 
ÚV KSČ -  Ústredný výbor Komunistickej strany Československa 
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