
O B E C  V Y S O K Á  P R I  M O R A V E  
900 66  Vysoká pri Morave,  Hlavná 196 

špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 
č.j. ŠSÚ/393/21/22/Krl-r                                                                         Vysoká pri Morave  10. 05. 2022 

Mgr. Karlovská             
 
 
 

S t a v e b n é    p o v o l e n i e 
 

          Dňa 22. 06. 2021 (doplnené 28.09.2021,14.02.2022, 15.03.2022, 11.04.2022)  podala spoločnosť 

BL – 010 s.r.o., Ľudovíta Fullu 3069/5, 841 05 Bratislava  IČO 52 523 837 na obec Vysoká pri 

Morave, špeciálny stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  „SO 01 – 
komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch parc. č.  KN „C“ 3092/10, 3092/73, 3092/74, 3092/82, 
3098/1 KN „E“ 3015/100 v k. ú. Vysoká pri Morave v stavebnom konaní. 

 
Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané stavebným úradom obce Vysoká pri 

Morave  pod č.j. SÚ/508/20/21/Krl  dňa 19.05. 2021, právoplatné dňa 18. 06. 2021. 

 

 

           Obec Vysoká pri Morave ako príslušné podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „stavebný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (ďalej len 

„špeciálny stavebný úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania vedeného podľa § 61 a po 

preskúmaní podľa §62 stavebného zákona a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  a § 66 stavebného zákona ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona  

 

p o v o ľ u j e 
 
stavbu:     SO 01 – komunikácie a spevnené plochy 
na pozemkoch parc. č.:               KN „C“ 3092/10, 3092/73, 3092/74, 3092/82,  3098/3  
v katastrálnom území:     Vysoká pri Morave                 

stavebníkovi:                  BL – 010 s.r.o., Ľudovíta Fullu 3069/5, 841 05 Bratislava   

    IČO 52 523 837 
 

 

A/ Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom 

Ing. Andrejom Vachajom č. osv.6166*l2 .  

- Projektant podľa § 46 stavebného zákona vykonáva projektovú činnosť a  zodpovedá za 

správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie v zmysle § 45 ods. 2 
stavebného zákona. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho 
realizovateľnosť. 
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Popis  technického riešenia 

šírkové usporiadanie je pre dané komunikácie šírka komunikácie 5,0m, v častui za spomaľovacím 

retardérom je komunikácia bez chodníka. 

 

Trasa A – šírka 5,0m, kategória D1 š 5,0m 

Trasa B – šírka 5,0m kazegória D1 š 5,0m 

Trasa C – šírka 4,0m, kategória D1 š 4,0m 

 

Konštrukcia kompletnej vozovky – typ A 

typ betónová 

Cestný betón CB III    200mm 

CBGM C12/15     150mm 

Štrkodrva, ŠD     200mm 

spolu      550mm 

 

typ asfaltobetónová 

asfalt koberec mastix jemnozrnný AKMJ  60mm 

asfaltový spojovací postrek PS, A   0,5kg/m2/ 

betón asfaltový tr.1 ložný ABL    50mm 

asfaltový spojovací postrek PS,A   0,5kg/m2/ 

podklad z kameniva obal.asfaltom tr.1   90mm 

asfaltový infiltračný postrek PI,A   0,8kf/m2/ 

stabilizácia cementom SC, I    170mm 

štrkodrva, ŠD      190mm 

vrstva z geotextílie Tatratex PP 300g/m2 

spolu       540mm 

 

Na začiatku IBV bude spomaľovací pruh na ktorý sa plynulo napojí na  chodník. Spomaľovací pruh bude 

z cestného betónu, šírka 2,0m a nábehy 1,0m. 

 

Odvodnenie spevnených plôch bude priečnym sklonom 2% do terénu a minimálnym pozdĺžnym sklonom 

1,0%. 

 

 

 

B/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
 
 

• Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia obce Vysoká pri Morave, správca miestnych 

komunikácií,  pod č.j. 229/2022  zo dňa 11.04.2022, a to:  
1. Vjazd na spevnené plochy bude zrealizovaný podľa projektovej dokumentácie stavby: „LOKALITA 

KASÁRNE SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, ktorú vypracovala fi VA- project, s.r.o., 

zodpovedný projektant : Ing. Andrej Vachaja, ktorá je predmetom tohoto povoľovacieho konania  a 

jej overené paré je súčasťou tohoto rozhodnutia (vyhotovenie pre žiadateľa).  

2. Vjazd realizovať v súlade s podmienkami, ktoré si stanovilo vo svojom záväznom stanovisku 
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Ministerstvo vnútra SR, Okresné riad. PZ v Malackách, Okresný dopravný inšpektorát, Zámocká 5, 

Malacky pod číslom ORPZ-MA-ODI-12-504/2020 zo dňa 13.7. 2020 za nasledovných podmienok : 

• Miestne komunikácie budú osvetlené verejným osvetlením, ktoré musí spĺňať požadavky na 

osvetlenie pozemných komunikácií v intraviláne podľa STN 360410 a STN EN 13201 

Osvetlenie pozemných komunikácií. 

• Inžinierske siete a rozvody inžinierskych sietí, prípojky k jednotlivým pozemkom rodinných 

domov budú vedené a uložené v zmysle požiadaviek § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách ( cestný zákon), skrinky meračov plynových a elektrických 

prípojok nesmú tvoriť prekážku v cestnej premávke. Musia byť umiestnené za chodníkom, 

teda najmenej 2 m od okraja komunikácie a nesmú brániť vo výhľade pri vchádzaní na cestu 

resp. v rozhľadových trojuholníkoch na križovatke. 

3. Odvodnenie spevnených plôch a vjazdu musí byť zabezpečené tak, aby povrchová voda nebola 

odvádzaná na účelovú  komunikáciu a jej súčasti. 

4. Úsek vjazdu, v ktorom dôjde k stavebnému zásahu do miestnej komunikácie je žiadateľ povinný 

zápisnične pred realizáciou prevziať a po ukončení odovzdať správcovi MK Dušanovi Dvoranovi, 

tel.: 0905537343 (odporúča sa vyhotovenie fotodokumentácie) – kópie zápisov doručiť tunajšiemu 

cestnému správnemu orgánu. 

5. V prípade potreby čiastočného obmedzenia premávky na miestnej komunikácii „Hraničiarska“ počas 

stavebných prác na realizácii vjazdu vykonávaného v styku s miestnou komunikáciou je žiadateľ 

povinný pracovisko označiť prenosným dopravným značením odsúhlaseným ORPZ v Malackách– 

Okresným dopravným inšpektorátom a následne určeným v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke v platnom znení obcou Vysoká pri Morave. 

6. Stavebné práce v styku s miestnou komunikáciou je možné realizovať len v období od 15.4. do 15.11. 

kalendárneho roka. Žiadateľ je povinný minimalizovať dopravné obmedzenia na nevyhnutne 

potrebný čas a dbať na to, aby v dôsledku stavebných prác nedochádzalo k spôsobovaniu závad v 

zjazdnosti a schodnosti účelovej komunikácie (vynášanie blata, zatekanie vody, roznášanie 

stavebného materiálu, vytváranie medziskládky stavebného materiálu na vozovke a chodníku a pod.) 

Pred predmetnou úpravou starostu obce o povolenie rozkopávkových prác, ak je potrebné zasiahnuť 

do konštrukcie miestnej komunikácie 

7. Vjazd a spevnené plochy je možné realizovať na základe právoplatného povolenia stavebného úradu -  

obce Vysoká pri Morave 

8. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, vjazdy 

na susedné nehnuteľnosti nie sú súčasťami miestnych komunikácií. Žiadateľ vybuduje vjazdy na 

vlastné náklady a zodpovedá za ich správu a údržbu v súlade s platnými všeobecno-záväznými 

právnymi predpismi a príslušnými technickými normami. 

9. Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú užívateľom a správcom komunikácií z dôvodu 

nedodržania podmienok tohto rozhodnutia. 

10. Pri výjazde vozidiel na miestnu komunikáciu pre vodičov vozidiel ustanovenie § 21 ods. 2 zákona č. 

8/2009 Z.z. o cestnej premávke v z.n.p. Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič 

je povinný zaistiť bezpečný vjazd na cestu pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby. 

11. V prípade vzniku problémov súvisiacich s rozhľadovými pomermi pri výjazde vozidiel z pozemku  

žiadateľa je tento povinný zrealizovať potrebné opatrenia na vlastnom pozemku a vo vlastnej réžii. 

Povoľujúci orgán je oprávnený určené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný 

záujem. Toto rozhodnutie nenahrádza iné povolenie potrebné podľa stavebných, vodohospodárskych a 

iných predpisov. 
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C/ Iné podmienky: 
 

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

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

2. Stavba bude dokončená najneskôr 36 mesiacov od začatia stavebných prác. V prípade, že 

stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie lehoty výstavby požiadať pred jeho 

uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

3. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie 

stavby.  

4. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť 

denník o stavebných prácach.  

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky 

6. Stavebník je povinný do 15 dní od uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia 

stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby 

a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti. 

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

predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie  stavby  oprávnenou osobou.     

9. V zmysle § 79 stavebného zákona je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia stavby.   

10. Stavebník  je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť tunajšiemu 

stavebnému úradu začatie stavby. 

11. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť na povolenú stavbu 

vhodné výrobky. 

12. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby č.j. 

SÚ/508/20/21/Krl    dňa 19.05. 2021  právoplatné dňa 18. 06. 2021. 

 

 

Stavebník je povinný: 

- stavenisko na viditeľnom mieste označiť štítkom, na ktorom bude uvedené označenie 

stavby, označenie stavebníka, kto a kedy stavbu povolil a termín ukončenia stavby, 

- maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,  

- obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu, 

- stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, zabezpečiť zamedzenie vstupu na 

stavenisko cudzím osobám, sypký materiál zabezpečiť proti úletu, vozidlá pred výjazdom 

zo staveniska očistiť, zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy, 

zabezpečiť bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na 

stavenisku, 

- uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné 

právo,  

- neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na 

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie,  

- počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 
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D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania 
-      V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania. 

 

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 2 písm. b) stavebného zákona 
správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu v  rozpore   s  vydaným   

stavebným   povolením a  môže  mu  byť  uložená  pokuta  do  výšky 66 388 €. 

 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 67 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote začatá stavba. 
 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní). 

 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
       
               Dňa 22. 06. 2021 (doplnené 28.09.2021,14.02.2022, 15.03.2022, 11.04.2022)  podala 

spoločnosť BL – 010 s.r.o., Ľudovíta Fullu 3069/5, 841 05 Bratislava  IČO 52 523 837 na obec Vysoká 

pri Morave, špeciálny stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  „SO 01 – 

komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch parc. č.  KN „C“ 3092/10, 3092/73, 3092/74, 3092/82, 

3098/1 KN „E“ 3015/100 v k. ú. Vysoká pri Morave v stavebnom konaní. 

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané stavebným úradom obce Vysoká pri 

Morave  pod č.j. SÚ/508/20/21/Krl  dňa 19.05. 2021, právoplatné dňa 18. 06. 2021. 

           Obec Vysoká pri Morave, špeciálny stavebný úrad, oznámil podľa stavebného zákona  začatie 

stavebného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a určil lehotu 7 – pracovných dní 

na uplatnenie svojich námietok a doručenie svojich stanovísk k povoľovanej stavbe.        

           Špeciálny stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 

stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil účastníkom konania 

a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania.  

Vzhľadom na to, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre 

vydanie stavebného povolenia, obec Vysoká pri Morave  príslušná  podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) 

a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 

(ďalej len „špeciálny stavebný úrad“)  na základe ustanovenia § 60 odst. 1 stavebného zákona vyzval 

žiadateľa, aby v  lehote do  30 dní odo dňa doručenia  rozhodnutia,  doplnil žiadosť o potrebné podklady 

na vydanie stavebného povolenia v zmysle ustanovenia §8 a §9 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Po doplnení podania bolo dooznámené novému 

účastníkovi konania   začatie stavebného konania. 

Žiaden dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. Do podkladov 

rozhodnutia  nahliadol  účastník konania  Ing. Ivan Nerád CSc., ktorý podal dňa 28.10.2021 námietky. 

dňa 26.01.2022 po dohode so stavebníkom Ing. Ivan Nerád, CSc. tieto námietky zobral späť s dôrazom, 

že v stavebnom povolení nebude uvedení parcely č. KN E 3015/100a KN C 4109/7, v čom sa vyhovelo 
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keďže uvedené parcely sú susednými. 

Pozemok parc.č. KN „C“ 3092/10  v k.ú. Vysoká pri Morave je   podľa LV č. 118  vo vlastníctve 

Obce vysoká pri Morave.  

Pozemky parc.č. KN „C“ 3092/73, 3092/74, 3092/82 v k.ú. Vysoká pri Morave sú  podľa LV č. 

4430  vo vlastníctve Ing. Patrika Šťastného, 270 Studienka, 908 75. Stavebník doložil iné právo 

k pozemku podľa § 139 stavebného zákona. 

Pozemok  parc.č. KN „C“   3098/3 v k.ú. Vysoká pri Morave je  podľa LV č. 4488  vo vlastníctve 

JUDr. Patrika Šteffeka, Ľudovíta Fullu  3069/5, 841 05 Bratislava. Stavebník doložil iné právo 

k pozemku podľa § 139 stavebného zákona. 

V priebehu konania prišlo podľa geometrického plánu č. G1-1594/2021 overeného katastrálnym 

odborom  k preparcelovaniu pozemkov. Z tohto dôvodu nie sú vo výroku rozhodnutia uvedené pozemky 

parc.č.  KN „C“ 3098/100 a KN „E“ 3015/100 ale novovzniknutý pozemok parc.č. KN „C“ 3098/3.   

Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány (Okresný úrad  Malacky, odbor starostlivosti o žp,  

odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, Okresný úrad  Malacky, odbor krízového riadenia, ZSDIS a.s., 

BVS a.s., SPP-D,a.s., Slovak Telekom a.s., ORHZ v Malackách, Slovak Telekom a.s., KPU Bratislava, 

Obvodný banský úrad Bratislava, obec Vysoká pri Morave, správca miestnych komunikácií, TÜV SÜD 

Slovakia s.r.o. ) ich stanoviská a podmienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto 

rozhodnutia a rozhodnutia o umiestnení stavby č.j. SÚ/508/20/21/Krl  dňa 19.05. 2021, právoplatné dňa 

18. 06. 2021.   Dňa  12. 08. 2021 bolo vydané záväzné stanovisko v zmysle §120 stavebného zákona. 

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom v časti 

všeobecnotechnické  požiadavky  na výstavbu a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z..  

  Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené 

verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, 

ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona NR SR  č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v 

hotovosti v hodnote 50,-€ dňa 14.02. 2022. 

 

 

P o u č e n i e 
 

         Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),  a to v lehote 

15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

             Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec Vysoká pri Morave, Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri 

Morave.          

            Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 

podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

 
           

    Toto rozhodnutie  má z dôvodu neznámych účastníkov konania podľa ustanovenia 26 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok), ktorých vlastnícke alebo iné práva k 

nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím  priamo dotknuté, povahu verejnej vyhlášky, preto 

musí byť toto rozhodnutie  podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce Vysoká pri Morave. 
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 Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, 

bude verejná vyhláška vrátená na obec Vysoká pri Morave – špeciálny stavebný úrad, s vyznačeným 

dátumom vyvesenia a zvesenia. 

 
 
 
                                                                                                    

 Dušan  D v o r a n  
 starosta obce     

    
Účastníci konania: 

1. verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - vlastníkov nehnuteľností pozemky parc.č. 

KN „C“  parc.č. 3092/2, 3092/9, 3092/10, 3092/59, 3092/65,  3092/73, 3092/74, 3092/75, 

3092/76, 3092/77, 3092/78, 3092/79, 3092/80, 3092/82, 3092/83, 4109/7, 4109/8, 4109/2,  

3098/1, 3092/53, 3098/3 KN „E“  3098, 3018/102, 3018/101, 3017/100  k.ú. Vysoká pri Morave, 
ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo 

dotknuté  

 
Dotknuté orgány:  

1. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o žp, odpadové hospodárstvo 
2. MV SR , ODI – dopravný inžinier, Zámocká 5, Malacky 
3. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
4. ORHZ v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky 
5. Obvodný banský úrad Bratislava, Mierová 19, Bratislava 

6. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

7. SPP-Distribúcia a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

8. ZSDIS a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

10. Obec Vysoká pri Morave, správca kanalizácie 

11. tu 

 

 
Doručí sa  na vedomie: 

2. navrhovateľ:  BL - 010 s.r.o., Ľudovíta Fullu 3069/5, 841 05 Bratislava      

3. vl.pozemku:  Ing. Patrik Šťastný, 270 Studienka, 908 75 Studienka 

4. Obec Vysoká pri Morave – správa majetku 

5. Ing.Ivan Nerád, CSc., Drotárska cesta 60, Bratislava 

6. susedia: Galmond a.s., Vansovej 2, 811 03 Bratislava 

7. Zdenko Houdek, Družstevná 262/12, 900 66 Vysoká pri Morave 

8. JUDr. Tomáš Havlík, Longobardská 11, 851 10 Bratislava  

9. Mgr. Tomáš Oravec, Žltá 5, 851 07 Bratislava 

10. Nikoleta Danková, J.Jiskru 399/156, 984 01 Lučenec 

11. Ružena Mikuličová, Kapicova 5, 851 01 Bratislava  

12. Anna Ščepánová 

13. Juraj Markovič, Nad lúčkami 4, 841 04 Bratislava 

14. Robert Markovič, Avenue Elmhurst 92-7 52, New York, 11373 USA 

15. Jarmila Bernhaueserová, Púchovská cesta 4/71, Lednické Rovné-Horenická Hôrka 020 61 

16. Mária Žemberová, Avenue Elmhurst 92-7 52, New York, 11373 USA 
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17. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

18. Obec Vyoská pri Morave - stavebný úrad 

19. Projektant: Ing. Andrej Vachaja, VA project s.r.o., Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava 

20. tu 

 
 

Vyvesené dňa: ..............................................  
 

 
 
Zvesené dňa:............................................. 
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