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Stavebné  povolenie 
 

 

Dňa 03.12.2021 podala spol. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  

Bratislava, IČO 36361518, zastúpená obcou Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73  Veľké 

Leváre na Obec Veľké Leváre - stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 

stavbu „SA_Veľké Leváre, Pašoviská, VNK, TS, NNK“ na parc. reg. KNC č. 4757/19, 

4757/47, 4757/9, 10011, 10019/5, 10014, 10024, 10026, 4757/22, 4757/42, 4765/1, 4758/1, 

4765/11, 10000/1, 10000/5 a 10000/4 v k. ú. Veľké Leváre v stavebnom konaní. Uvedeným 

dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané stavebným úradom obce 

Závod  pod č.j. S-176/2020/89/2021/UR zo dňa 23.06.2021 právoplatné 27.07.2021. 

 

Obec Veľké Leváre, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 

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

neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými 

orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa §60 a § 61 a po 

preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: 

 

 

Stavba: SA_Veľké Leváre, Pašoviská, VNK, TS, NNK 

na pozemku parcela č.:   KNC č. 4757/19, 4757/47, 4757/9, 10011, 10019/5, 10014, 

10024, 10026, 4757/22, 4757/42, 4765/1, 4758/1, 4765/11, 

10000/1, 10000/5 a 10000/4 
v k.ú.:     Veľké Leváre   

stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  

Bratislava, IČO 36361518, zastúpená obcou Veľké Leváre, 

Štefánikova 747, 908 73  Veľké Leváre 

 

sa podľa §  66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona   

 

p o v o ľ u j e. 
 

 

Pre uskutočnenie povoľovanej stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

A/ Urbanistické a architektonické podmienky: 

 Povoľuje sa rozšírenie distribučnej sústavy – nový káblový VN NN rozvod a trafostanicu 

v lokalite Pašoviská Veľké Leváre, podľa projektovej dokumentácie spracovanej 

autorizovaným stavebným inžinierom Tiborom Ravasom, ev. č. 2305*A*5-3. 
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 Projektant podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a  úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. stavebného zákona, taktiež zodpovedá aj 

za jeho realizovateľnosť. 

 

B/ Technické podmienky: 

Z navrhovanej TS 0070-007 bude vybudovaných 13 nových podzemných vývodov NN, ktoré 

budú realizované káblami typu NAYY-J a ktoré budú napojené v rozvádzači NN tejto TS. 

 

Vývody č. 1 až č. 3 a č. 7 budú realizované káblami JAYY-J 4 x 240 mm
2
. Po vyvedení 

z rozvádzača NN navrhovanej TS budú káble slučkované cez navrhované istiace skrine SR č. 

70-126 až č. 70-135, z príslušných istiacich skríň SR budú pripojené NN prípojky 

jednotlivých odberných miest navrhovanej zástavby rodinných domov.  

 

Vývody č. 4 a č.5 budú realizované káblami  JAYY-J 4 x 240 mm
2
. Po vyvedení 

z navrhovanej TS budú zaústené do navrhovanej istiacej skrine SR č. 70-136. Z tejto skrine 

budú káblami NAYY-J 4 x 95 mm
2
 napojené jednotlivé vedenia AlFe, ktoré budú odpojené 

z pôvodnej TS 0070-003 a ukončené na novom podpernom bode A-Db 2 x 10,5/15. Zo skrine 

SR č. 70-136 budú napojené aj jestvujúce podzemné a nadzemné prípojky pôvodne napojené 

z TS 0070-003. Nový podperný bod bude vyzdrojený 3 ks konzol 1200 mm vrátane 

koncových príložiek a obmedzovacmi prepätia NN-ABB – LOVOS -10/440, ktoré budú spolu 

s vodičom PEN pripojené na jestvujúce uzemnenie pôvodnej TS 0070-003. Jestvujúca 

nadzemná prípojka AlFe, pôvodne vedená zo stĺpa TS 0070-003 na jestv. podp. bod 0/A, bude 

nahradená vodičom NFA2X 4 x 25 m
2
 a ukotvená na nový podp. bod A. 

 

Vývod č. 6 bude realizovaný káblom NAYY-J 4 x 240 mm
2
. Po vyvedení z navrhovanej TS 

bude zaústený do navrhovanej istiacej skrine VIS 1KK č. 70-145, ktorá bude osadená na 

novom podp. bode A. Z tejto skrine bude káblom NAYY-J 4 x 95 mm
2
 napojený vrchný 

poťah vedenia AlFe, ktorý bude odpojený z pôvodnej TS 0070-003 a ukončený na novom 

podpernom bode A. 

 

Vývod č. 9 a č. 10 budú realizované káblami NAYY-J 4 x 240 mm
2
. Po vyvedení 

z navrhovanej TS budú pripojené káblovými spojkami SVCZ-M 4x120-240 na jestvujúce 

káble AYKY 3x24+120 mm
2
 smer jestv. PRIS č. 70-49, pôvodne napájané zo stĺpovej TS 

0070-003 . Pred pripojením budú tieto káble odpojené z rozvádzača NN pôvodnej TS 0070-

003. 

 

Vývod č. 11 a č. 12 budú realizované káblami NAYY-J 4 x 95 mm
2
. Po vyvedení 

z navrhovanej TS budú pripojené káblovými spojkami SVCZ-M 4x35-95 na jestvujúce káble 

NAYY –J 4x 95 mm
2
 smer jestv. SR č. 70-79 a SR č. 70-80, pôvodne napájané zo stĺpovej TS 

0070-003 . Pred pripojením budú tieto káble odpojené z rozvádzača NN pôvodnej TS 0070-

003. 

 

Vývody č. 13 a č. 14 budú realizované káblami NAYY-J 4 x 240 mm
2
. Po vyvedení 

z navrhovanej TS budú zaústené do novej istiacej skrine SR č. 70-125. 

 

Navrhované skrine SR a VRIS budú pripojené na nové uzemnenie, ktoré bude realizované 

uzemňovacím pásikom FeZn 30 x 4 mm uloženým v zemi v hĺbkej70 cm. Uzemnenie bude 

uložené do káblového výkopu súčasne s navrhovaným zemným káblom distribučného 

rozvodu NN.  

Demontované kapacity: nadzemná domová prípojka 1 ks 



 

Navrhovaný kábel NN bude uložený vo voľnom teréne a v chodníku v hĺbke 70 cm 

v pieskovom lôžku hr. 20 cm, mechanicky krytý káblovou krycou dekou a výstražnou 

energetickou fóliou červenej farby. V miestnej komunikácií bude kábel uložený v chráničke 

FXKVS, resp. PE v hĺbke 100 cm pod definitívnym povrchom komunikácie.  

Pri križovaní miestnej komunikácie, vjazdov do dvorov a pri križovaní ostatných 

inžinierskych sietí bude kábel uložený v chráničke FXKV, resp. PE D 160 mm. Chránička 

bude presahovať komunikáciu, resp. vedenie podzemnej inžinierskej siete o min. 0,5 m na 

každú stranu. Križovanie hydromelioračného kanála bude realizované riadeným pretláčaním. 

V mieste križovania vodného toku bude kábel uložený v PE chráničke, vedený min. 1,2 m 

pod jeho pevným dnom. Miesto križovania bude označené výstražnými stĺpikmi. 

 

Káblová VN prípojka – navrhovaná podzemná VN prípojka bude realizovaná 22 kV káblom 3 

x NA2XS(F)2Y 1 x 240 RM. VN kábel bude napojený z nadzemného vedenia AlFe 3 x 35 

mm2 cez nový zvislý odpínač OTE 25/400 KO osadený na novom (vloženom) podpernom 

bode Ib 10,5/6 nadzemného vedenia VN. V prechode VN kábla do zeme bude kábel uložený 

v pozinkovanej oceľovej chráničke 159x4,5 mm do výšky 2,5 m nad terénom. 

VN prípojka bude ukončená vo VN rozvádzači navrhovanej TS vnútornými káblovými 

koncovkami.  

Po realizácií stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia bude jestvujúca nadzemná VN 

prípojka pre stĺpovú TS 0070-003 , vrátane tejto TS , demontovaná. 

 

C/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem, dotknutých 

orgánov a účastníkov konania: 

Stavba nezasahuje do chránených území ani do ochranných pásiem.  

 

Stavebník dodrží podmienky: 

 Západoslovenská distribučná a. s., zo dňa 09.11.2021  
- Spoločnosť ZS distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu SA-Veľké 

Leváre , Pašoviská VNK, TS, NNK investora: Západoslovenská distribučná, a.s. podľa 

projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Tibor Ravas za týchto podmienok: 

- Celkové požadované bilancie spotreby elektrickej energie zo siete energetiky sú 

predpokladane nasledovné: 

- Počet odberných miest: 40 OM 

- Celková požadovaná max. rezervovaná kapacita: 5 x (3fx25A) = 3000 A, Pi W, Ps-kW 

- Projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej káblovej VN prípojky káblom NA2XS 

(F) 3x1x240 cez nový OU OTE 25/400 KO (125/467). VN prípojka bude napájať novú 

kioskovú TS 0070-027 s vnútorným ovládaním, v TS bude osadený VN rozvádzač 

KKTT 2x400 kVA transformátory, 16 vývodový NN rozvádzač. Nová TS bude napája 

nový káblový NN rozvod káblom NAYY-J 4x240, káblový NN rozvod bude napájať 12 

rozvodných skríň SR (70-125, 70-126, 70-127, 70-128, 70-129, 70-130, 70-131, 70-132, 

70-133, 70-134, 70-135, 70-136), na p.b. číslo 1 sa osadí nová skriňa VRIS1 (70-145), 

ktorá bude napájať vrchný poťah. Zdemontuje sa vzdušná VN prípojka 4 pb., UV 

125/467, 4 stĺpová trafostanica 0070-003 

- VN prípojku pre navrhovanú kioskovú stanicu TS , riešenú jedným VN káblovým 

prívodom z VN vedenia č. 467 cez nový úsekový odpínač č. 125/467. Nové VN káblové 

vedenie bude káblom typu NA2XS2Y 3x1x240 mm2 o celkovej dĺžke 270 m 

- Novú transformačnú stanicu kioskového typu EH5 s vnútorným ovládaním, 

s transformátorom 2x400kVA. VN rozvádzač bude zapuzdrený na báze SF6, s dvomi 

odpínačom pre VN prívod a dvomi poľami s odpínačom s VN poistkami , pre vývody pre 

transformátory. NN rozvádzače bude v skriňovom prevedení s 16-mi vývodmi 



 

vyzbrojenými poistkovými odpínačmi. 

- NN káblový rozvod káblom NAYY-J 4x240 bude napájať 12 rozpojovacích skríň SR 

(70-125, 70-126, 70-127, 70-128, 70-129, 70-130, 70-131, 70-132, 70-133, 70-134, 70-

135. Vybuduje sa káblový rozvod, ktorý bude napájať existujúcu sieť káblom NAYY-J 4 

x 240, 2 x vývod smer skriňa SR 70-125, 2 x vývod smer skriňa SR 70-49, 2 x vývod 

smer nová skriňa SR 70-136 s pozdĺžnym delením, skriňa SR 70-136 bude napájať 

spodný a stredný poťah od p.b. číslo 1, 1 x vývod smer p.b. číslo 1 cez novú skriňu 

VRIS1 číslo 70-145, ktorá bude napájať vrchný poťah. 

- Uloženie VN a NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať 

STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás 

rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní 

podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek – 

korungované rúry FXKV ǿ 200 pre  VN káble a korungované rúry FXKV ǿ 160 pre NN 

káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami 

požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke 

navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými 

inžinierskymi sieťami. 

- Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a pripojným zariadením 

žiadateľa budú poistkové spodky v rozpojovacích skriniach SR. 

- Merania spotreby elektrickej energie /fakturačné merania/ jednotlivých odberateľov budú 

v elektromerových rozvádzačoch umiestnených na miestach prístupných pracovníkom 

ZSDIS z verejného priestranstva 

- Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu 

pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo 

prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení 

- Majetko-právne vysporiadanie a prevádzkovanie novonavrhovaných zariadení je riešené 

Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení 

definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so 

stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je 

povinná vykonať poučenie /oboznámenie/ všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo 

zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN 

vedení 

- v prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej 

distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, 

požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. 

- napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré 

sú schválené a zavedené v používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s. 

Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, 

a.s. sa nachádza na webovej stránke www.zsdis.sk 

- pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je 

potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov 

patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s. RSS Západ. Objednávku adresujte p. 

Pschotner 034/395 36 56 , mail: jan.pschotner@zsdis.sk 

- zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s. 

požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach 

dodržiavať bezpečnostné prepisy a ustanovenia príslušných STN 

- pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s. požiadať 

http://www.zsdis.sk/
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pracovníkov Tímu správy energetických zariadené Západ – Trnava o technický dozor 

- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant 

 

 Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Malacky, pod č.j. 

ORHZ–MA1-2022/000062-002 zo dňa 19.01.2022, a to:  

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.  

 

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

začatie stavby.  

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

viesť denník o stavebných prácach.  

4. Stavba bude dokončená najneskôr 24 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. 

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky 

6. Podľa § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona je stavebník povinný  ohlásiť stavebnému 

úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie  stavby  oprávnenou osobou.     

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

rozhodnutia stavby.   

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

stavbu vhodné výrobky. 

10. 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. 

- predložiť najneskôr do 15 dní po ukončení stavby stavebnému úradu doklady 

preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou 

- počas stavebných prác nesmie dodávateľ stavby ohroziť a ani obmedziť účastníkov 

cestnej premávky a je povinný dodržať stanovené podmienky podľa zákona NR SR č. 

315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a vyhl. MV SR č. 9/2009 Z. 



 

z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania 

V rámci konania neboli zo strany účastníka konania vznesené žiadne námietky. 

 

 

Toto stavebné povolenie 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). 

 

Stavebník je povinný dať si vyznačiť právoplatnosť stavebného povolenia. 

 

 

Odôvodnenie 
 

Dňa 03.12.2021 podala spol. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  

Bratislava, IČO 36361518, zastúpená obcou Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73  Veľké 

Leváre na Obec Veľké Leváre - stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 

stavbu „SA_Veľké Leváre, Pašoviská, VNK, TS, NNK“ na parc. reg. KNC č. 4757/19, 

4757/47, 4757/9, 10011, 10019/5, 10014, 10024, 10026, 4757/22, 4757/42, 4765/1, 4758/1, 

4765/11, 10000/1, 10000/5 a 10000/4 v k. ú. Veľké Leváre v stavebnom konaní. Uvedeným 

dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané stavebným úradom obce 

Závod  pod č.j. S-176/2020/89/2021/UR zo dňa 23.06.2021 právoplatné 27.07.2021 

 

Obec Veľké Leváre,  stavebný úrad, oznámila dňa 03.12.2021 podľa stavebného 

zákona začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom.  V 

rámci konania neboli zo strany účastníka konania vznesené žiadne námietky. 

 

 Stavebný úrad nepožadoval doloženie vlastníckych prác k daným pozemkom, nakoľko 

ide o extravilán obce, v ktorom platí zákon o energetike.  
 

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom v časti 

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

 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie  na 

stavbu z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením 

stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a 

oprávnené záujmy účastníkov konania.  

 

Ďalej sa stavebný úrad opieral o kladné stanoviská dotknutých orgánov a v priebehu 

konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stanoviská dotknutých orgánov 

boli zahrnuté v územnom konaní, neboli protichodné ani nesúhlasné, preto stavebný úrad 

nemal dôvod nevydať stavebné povolenie na danú stavbu. 

 



 

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

poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet v sume 100.- €. 

 

 

Poučenie 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho 

poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73  

Veľké Leváre, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 

05  Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku (zákon 

č. 162/2015 Z.z.) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov . 
 

 

 

 

 

      

 Ing. Richard Nimsch 

       starosta obce 

 
 

 

 

DORUČÍ SA: 

Účastníci konania: 

1. Verejnou vyhláškou všetkým účastníkom stavebného konania, ktorých vlastnícke 

práva môžu byť uvedenou stavbou dotknuté 

 

Na vedomie: 

2. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava 

3. Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 90873  Veľké Leváre 

4. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Leváre 

 

Dotknuté orgány:  

5. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo 

6. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a prírody 

7. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný 

8. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana ovzdušia 

9. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd 

10. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia 

11. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Malacky, Legionárska 882, 

Malacky 

13. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava 

14. BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava 

15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 

16. KPU  Bratislava, Leškova 17, Bratislava 

17. RUVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava 

18. ORPZ ODi, Malacky, Zámocká 5, Malacky 



 

19. Obvodný banský úrad, Mierová 19, Bratislava 

20. Nafta, a.s., Votrubova 1, Bratislava 

21. BSK, Sabinovská 16, Bratislava 

22. BSK  - Regionálne cesty, Čučoriedkova 6, Bratislava 

23. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., správa povodia Moravy, Pri maline 1, 

Malacky 

24. Tu spis 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa .......................... 

 


