
Obec - Obecný úrad Malý Lapáš 
Hlavná ulica 87/4 

951 04 Malý Lapáš 

Číslo: 69/2021-stav.-002                                                             Vo Veľkom Lapáši dňa 27.05.2021 
 
 
Ing. Martin Giert 
Opavská 26/A 
831 01 Bratislava  
 

 

Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E 

– verejná vyhláška – 
 
 

 Dňa 17.02.2021 podal navrhovateľ: Ing. Martin Giert, bytom Opavská 26/A, 831 01 

Bratislava, zastúpený splnomocneným zástupcom: ARCH-STRUCTURE s.r.o., so sídlom 

Hodžova 54, 949 01 Nitra, zastúpená konateľom Jaroslavom Burdom, na Obec Malý Lapáš návrh 
na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

„Malý Lapáš, lokalita „Pod lesom“, 30 RD“ 

„SO 200 Vodovod a vodovodné prípojky“ 

„SO 300 Kanalizácia a kanalizačné prípojky“ 

na pozemkoch parc. č.: 440/336, 440/337, 440/338, 440/339, 440/340, 440/341, 440/342, 
440/343, 440/344, 440/345, 440/346, 440/347, 440/348, 440/349, 440/350, 440/351, 440/352, 
440/353, 440/354, 440/355, 440/356, 440/357, 440/358, 440/359, 440/360, 440/361, 440/362, 
440/363, 440/364, 440/365, 440/366, 440/367, 440/166, katastrálne územie Malý Lapáš. 

Obec Malý Lapáš, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 
ods. 1 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) zastúpená starostom obce ako príslušným správnym 
orgánom podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva 
podľa §39 a §39a stavebného zákona 
 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    s t a v b y 
 

„Malý Lapáš, lokalita „Pod lesom“, 30 RD“ 

„SO 200 Vodovod a vodovodné prípojky“ 

„SO 300 Kanalizácia a kanalizačné prípojky“ 

v rozsahu stavebných objektov: 

SO 200 – Vodovod a vodovodné prípojky – napojenie na jestvujúci verejný vodovod v Malom 
Lapáši; vybudovanie vodovodného potrubia + vodovodné prípojky v počte 30ks;  

 vodovod HDPE PE 100 DN 100mm dĺ. 400,0m a HDPE PE 100 DN 32mm dĺ. 24,0m + 
vodovodné prípojky HDPE D 32mm o celkovej dĺžke 104,50m v počte 30ks + 
vodovodné šachty v počte 30ks; 

SO 300 – Kanalizácia a kanalizačné prípojky – vybudovanie uličnej splaškovej kanalizácie a 
kanalizačných prípojok v počte 30ks; 
uličná splašková kanalizácia PVC DN 300mm o celkovej dĺžke 356,0m + kanalizačné 
šachty v počte 10ks; kanalizačné prípojky PVC DN 150 o celkovej dĺžke 115,0m v počte 
30ks + odovzdávacie šachty PVC DN 400 v počte 30 ks;  
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na pozemkoch parc. č. : 440/336, 440/337, 440/338, 440/339, 440/340, 440/341, 440/342, 

440/343, 440/344, 440/345, 440/346, 440/347, 440/348, 440/349, 

440/350, 440/351, 440/352, 440/353, 440/354, 440/355, 440/356, 

440/357, 440/358, 440/359, 440/360, 440/361, 440/362, 440/363, 

440/364,   440/365,   440/366,    440/367,   440/166,  

katastrálne územie  : Malý Lapáš 

účel stavby              : inžinierska stavba – líniová stavba – rozvod vody a kanalizácie  
ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:500, ktorý je súčasťou tohoto rozhodnutia. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tieto   p o d m i e n k y: 

Charakter stavby :  stavba trvalá 

Druh stavby        :  inžinierska stavba    

Účel stavby        :  rozvod vody a kanalizácie  
 
1. podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov: 
1.1 – Krajský pamiatkový úrad Nitra, č. KPUNR-2021/1194-2/3174/NIK z 15.01.2021 

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ 

nepreskúmaného archeologického náleziska  alebo nálezov, požaduje ohlásenie reálneho 

termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým 
predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra. 

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby. 

Stavebník je povinný vytvoriť všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky. Ak 

počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, Krajský 

pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného 

archeologického výskumu na území stavby. 

- V prípade zistenia archeologického náleziska alebo nálezov mimo vyššie uvedenej 

obhliadky, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 

ods. 2 a 3 pamiatkového zákona, oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň 

Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky 

Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, 

najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky 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. 

- Zápisnica z obhliadky bude podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku 

kolaudačnému konaniu. 
- Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedošlo počas pamiatkového 

výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov 
súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. 
Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného 
a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa 
určuje znaleckým posudkom. 

1.2 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, (zákon o ochrane prírody a krajiny)  č. 
OU-NR-OSZP3-2021/009787-002 zo 20.01.2021 

- Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ust. § 12 zákona o ochrane 
prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany. 

- Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom 
podľa ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

- Podľa ust. § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť 
dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo 
k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.  

- Na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas 
príslušného orgánu v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
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v platnom znení s účinnosťou od 01.01.2014 a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

- Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť 
stavebnému úradu zároveň s návrhom na vydanie územného rozhodnutie, najneskôr však 
s návrhom na vydanie stavebného povolenia (súlad s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 
5Sžp/10/2009). 

- Upozornenie pre investora:  
Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných 
prác, uviaznuť vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, bez možnosti samovoľného 
úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska.  

1.3 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej 

správy, č. OU-NR-OSZP3-2021/009093-002 zo 14.01.2021 

- stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie a platných STN 
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia a pod.) 
- v prípade napájaní sa do verejných rozvodných sietí (vodovod, kanalizácia) je potrebné kladné 

stanovisko vlastníka resp. prevádzkovateľa k napojeniu  
- zamedziť úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd a okolitého 

prostredia 
- všetky použité materiály, výrobky a zariadenia musia byť certifikované, nepriepustnú a také, 

ktoré zamedzia prípadnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako 
aj prípadnej kontaminácii vody určenej na pitné účely. 

1.4 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov č. OU-NR-OSZP3-2021/010533-002 zo dňa 11.02.2021 
- Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; 

pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, 
je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§14 ods. 1 zák. č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

- Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia 
legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. 

- Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi 
kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť 
pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu). 

- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady 
o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácia stavby. 

1.5 –  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra č. 95195-2020 zo 14.12.2020 
- ZsVS, a.s. OZ Nitra, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu, nemá námietky voči 

zásobovaniu IBV Malý Lapáš vodou z verejného vodovodu Rad 3-4-3 v obci Malý Lapáš 
navrhovaným zokruhovaným rozšírením verejného vodovodu  bez vytvorenia slepých vetiev 
a vybudovaním 30tich kusov vodovodných prípojok D32 pre jednotlivé stavebné pozemky. 
O súhlasné stanovisko je nevyhnutné požiadať vlastníka verejného vodovodu Obec Malý 
Lapáš. 
Vodomerné šachty požadujeme situovať max. 1 meter za hranicou jednotlivých pozemkov. 

- V zmysle §3 Zákona č. 442/2002 Z. z. vlastníkom verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na 

území Slovenskej republiky. 
- V obci Malý Lapáš, na parcelách dotknutých navrhovaným rozšírením verejného vodovodu 

požadujeme zriadenie vecného bremena v prospech prevádzkovateľa verejného vodovodu. 
Predmetné parcely musia byť verejne prístupné.  

- ZsVS, a.s. OZ Nitra verenú kanalizáciu v obci Malý Lapáš neprevádzkuje. 
O stanovisko k odvádzaniu odpadových vôd z navrhovaných rodinných domov je nevyhnutné 
požiadať vlastníka resp. prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v obci. 

- Pri realizácii stavby požadujeme dodržať podmienky STN EN 805, v súlade a pri križovaní 
inžinierskych sietí STN 73 6005, vyhlášku č. 684/2006 Z.z. MŽP SR a pásma ochrany  



- rozhodnutie č. 69/2021-stav.-002 zo dňa 27.05.2021, str. 4/6 - 
 

inžinierskych sietí § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z. 

- ZsVS, a.s. OZ Nitra verejným vodovodom nezabezpečuje potrebu vody pre hasenie požiarov, 
hydranty na verejnom vodovode slúžia v prípade potreby na plnenie cisterien oprávnených 
osôb. 

- V prípade, že ZsVS, a.s. OZ Nitra nebude prevádzkovateľom navrhovaného vodovodu, 
požadujeme do 10tich metrov od miesta pripojenia na jestvujúci verejný vodovod osadiť 
vodomernú šachtu pre centrálne fakturačné meradlo. 

- Dokumentáciu pre stavebné konanie, spracovanú v zmysle vyššie uvedených 

podmienok, požadujeme predložiť na vyjadrenie. 

1.6 – Slovak Telekom a.s. č. 6612104040 z 15.02.2021 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné     
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť        
podľa bodu 3. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (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 sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, 
+421 0902719875. 

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa 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 povinností podľa § 
68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  

- Dôležité upozornenie: Od 01.01.2017: V §67e ods.1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 
prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 
stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove 
a prístupovým bodom k nej. 

 

2.  Podmienky vyplývajúce z ochranných pásiem: 

2.1 Pri spracovaní projektu k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné a 
bezpečnostné pásma: existujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí 
a elektronických zariadení. 

  
 

3. Ďalšie podmienky : 
3.1  Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ochranné pásma v zmysle 

STN.  
3.2  Pri vypracovaní PD stavby je nutné dodržiavať všetky STN EN vzťahujúce sa na navrhované 

stavebné konštrukcie, časti stavieb a technické zariadenia. 
3.3  Pri vypracovaní PD stavby je projektant (oprávnená osoba v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v 

znení neskorších predpisov) povinný dodržať objektovú skladbu stavby. 
 

4. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania: 
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.  
 
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva 
roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude  podaná 
žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.  

mailto:martin.moravcik@telekom.sk
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Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov 
navrhovateľa a ostatných účastníkov konania. 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 17.02.2021 podal navrhovateľ: Ing. Martin Giert, bytom Opavská 26/A, 831 01 
Bratislava, zastúpený splnomocneným zástupcom: ARCH-STRUCTURE s.r.o., so sídlom Hodžova 
54, 949 01 Nitra, zastúpená konateľom Jaroslavom Burdom, na Obec Malý Lapáš návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Malý Lapáš, lokalita „Pod lesom“, 30 RD“ -
„SO 200 Vodovod a vodovodné prípojky“ - „SO 300 Kanalizácia a kanalizačné prípojky“, na 
pozemkoch parc. č.: 440/336, 440/337, 440/338, 440/339, 440/340, 440/341, 440/342, 440/343, 
440/344, 440/345, 440/346, 440/347, 440/348, 440/349, 440/350, 440/351, 440/352, 440/353, 
440/354, 440/355, 440/356, 440/357, 440/358, 440/359, 440/360, 440/361, 440/362, 440/363, 
440/364, 440/365, 440/366, 440/367, 440/166, katastrálne územie Malý Lapáš.      

Obec Malý Lapáš dňa 01.04.2021 pod č. 69/2021-stav.-001 oznámila začatie územného 
konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou. V uskutočnenom konaní účastníci konania 
nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky. 

Obec Malý Lapáš ako vecne príslušný stavebný úrad posúdila návrh podľa § 37 a § 38 
stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a zistila, že jej 
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, ani životné prostredie 
neohrozuje.  
Do vydania územného rozhodnutia boli predložené nasledovné stanoviská, vyjadrenia dotknutých 
orgánov a organizácií, ktoré spolu pôsobili v územnom konaní: 
- záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Nitra  
- záväzné stanovisko Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (zákona o ochrane prírody a krajiny) 
- vyjadrenie Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy  
- vyjadrenie Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie o odpadoch  
- vyjadrenie Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra  
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bratislava  
- vyjadrenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 
- vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s. k existencii 

sietí zo dňa 11.02.2021 
- stanovisko Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre zo dňa 14.01.2021 
- vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. Bratislava  
- potvrdenie Obce Malý Lapáš 
- záväzné stanovisko Obce Malý Lapáš 
- 2x projektová dokumentácia vypracovaná: Ing. Ivan Pálffy 
 
Stanoviská, ktoré sa týkali územného konania boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto 
rozhodnutia. Umiestnenie stavby vyhovuje obecným aj technickým požiadavkám na výstavbu a je 
v súlade s územným plánom obce. 
Na základe  horeuvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto 
rozhodnutia. 

  P o u č e n i e 

     Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. Odvolanie 

sa podáva na Obec Malý Lapáš. 
    Toto rozhodnutie je podľa ustanovenia § 177 až 193 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny 
poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti. 
 
 
 

PaedDr. Peter  Š v e c, Ph.D. 
                starosta obce 

 



- rozhodnutie č. 69/2021-stav.-002 zo dňa 27.05.2021, str. 6/6 - 
 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou : 
1. Obec Malý Lapáš – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní : 

 
 
 

........................................................                      ................................................................ 
vyvesené dňa                                                                zvesené dňa   

 

Doručí sa účastníkom konania obvyklým spôsobom : 
2. Ing. Martin Giert, Opavská 26/A, 831 01 Bratislava - v zastúpení splnomocneným 

zástupcom: ARCH-STRUCTURE s.r.o., zastúpená konateľom Jaroslavom Burdom  
3. Obec Malý Lapáš, so sídlom Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš 
4. Ing. Ivan Pálffy, Murániho 25, 949 11 Nitra  

 

Doručí sa dotknutým osobám verejnou vyhláškou :  
5. Vlastníci susedných pozemkov a susedných stavieb 

 

Doručí sa dotknutým orgánom a správcom IS obvyklým spôsobom :  
6. OR hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, Nitra 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, Nitra 
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, Nitra 
9. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, Nitra 
10. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, Nitra 
11. ZSVS  a.s., Za hydrocentrálou 4, Nitra 
12. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 
13. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava  
14. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
15. Obec Malý Lapáš 

 


