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OBEC MARIANKA 
Školská 32,  900 33 Marianka 

 

Číslo : SÚ/2021/196/4-Ba                                             V Marianke, 08.08.2022 

            

 

 
 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

 

Dňa 30.03.2021 podala Slovak Telekom a. s. IČO 35 763 469 so sídlom Bajkalská 28, 817 

62 Bratislava v zastúpení elkatel s. r. o., IČO 52 114 716 so sídlom Račianska 93, 831 02 

Bratislava na tunajšom úrade žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„INS_FTTH_MA_Marianka 7 Bystrická“, na pozemkoch parcela č.  reg. „E“ – 401/4, 403, 445 , 

446/1 v katastrálnom území Marianka, obec Marianka, reg. „C“ – 400/5, 403, 406/3, 410/2, 

411/4, 416/4, 422/1, 422/4, 423/1, 423/9, 425/7, 428/6, 429/6, 430/4, 431/4, 432/3, 433/4, 438/8, 

438/22, 438/23, 439/9, 445, 446/1, 925/1 v katastrálnom území Marianka, obec Marianka. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Začatie konania bolo oznámené dňa 25.05.2022 verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 

stavebného zákona účastníkom konania a organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy 

vyvesením na úradnej tabuli obce Marianka na dobu 15 dní. 

 

Obec Marianka ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 

117 stavebného zákona preskúmalo žiadosť stavebníka a podľa § 37 a 38 stavebného zákona a § 18 

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

zosúladilo stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy. Zo strany účastníkov konania námietky 

neboli vznesené.  

 

Na podklade horeuvedeného obec Marianka vydáva v zmysle § 39, § 39a, § 42 ods. 2 a § 56 

ods. b) stavebného zákona 

 

v e r e j n o u  v y h l á š k o u  

 
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 

 
„INS_FTTH_MA_Marianka 7 Bystrická“,  

 

na pozemkoch parcela č.:   reg. „E“ – 401/4, 403, 445 , 446/1  

v katastrálnom území: Marianka, obec Marianka,  

na pozemkoch parcela: reg. „C“ – 400/5, 403, 406/3, 410/2, 411/4, 416/4, 422/1, 

422/4, 423/1, 423/9, 425/7, 428/6, 429/6, 430/4, 431/4, 432/3, 

433/4, 438/8, 438/22, 438/23, 439/9, 445, 446/1, 925/1 

v katastrálnom území: Marianka, obec Marianka. 
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Územie stavby je určené trasou kábla podľa priloženej mapky (pozri prílohy). 

 

Cieľom navrhovanej investície je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete 

(VEKS) pre investora a telekomunikačného operátora  - spoločnosť  Slovak Telekom a. s.. 

 Predmetom stavby je výstavba – uloženie multirúr. Do položenej multirúr budú následne 

zafúknuté optické vlákna.  

 

Trasa výstavby – trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti. Od TO 

povedie primárna časť siete, ktorá bude napájať novovybudované PODB. PODB je pasívny optický 

distribučný bod, vonkajšia plastová skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350 mm (v x š x h). PODB  bude 

umiestnené na takom mieste, aby sa zabránilo jeho poškodeniu a obmedzeniu občanov. 

 Od PODB povedie sekundárna časť siete, ktorá sa bude vetviť na predmetnej ul. Bystrická 

k rodinným domom v celej riešenej lokalite. Rodinné domy budú napojené jednotlivo z PODB.  

 Trasa primárnej optickej siete začína TO ONU Marianka osadenom na pozemku parc. č. 403 

reg. „E“ pred pozemkom parc. č. 399/12 reg. „C“, a končí v jestv. deliacej spojke na multirúre 

2MDS2. Nový výkop povedie od TO na Bystrickej ul. až ku križovaniu s ul. Budovateľská. Návrh 

trasy je primárne riešený v súbehu s navrhovaným káblom NAYY-J 4 x 25 v rámci projektu 

Revitalizácia Bystrickej ul.. 

 Trasa optickej siete vedená v miestach (Bystrická ul.) nadzemným vedením (povedie 

vzduchom upevňovaním vedenia na stĺpy). Pri použití nadzemného vedenia budú v týchto miestach 

výkopové práce realizované v obmedzenej miere. 

 Križovanie pod komunikáciou, spevnenými plochami bude vykonané riadeným pretlakom 

s uložením HDPE trubiek do plastových chráničiek bez poškodenia povrchu. Ak v mieste 

križovania uložené iné podzemné siete, môže byť križovanie vykonané prekopaním, ale len za 

súhlasu prevádzkovateľa komunikácie. Porušený povrch komunikácií a chodníka bude po výstavbe 

uvedený do pôvodného stavu.  

 V zastavanom území budú HDPE rúry chránené pred mechanickým poškodením zákrytovou 

doskou a v celom priebehu vyznačené výstražnou fóliou oranžovej farby.  

 

Stavba môže zasahovať do ochranných pásiem technického vybavenia: 

- pozemné komunikácie 

- vodovodné a kanalizačné potrubia 

- plynové potrubia 

- elektroenergetické zariadenia 

- telekomunikačné zariadenia a vedenia verejnej telekomunikačnej siete (pokiaľ bolo 

ochranné pásmo zriadené). 

 

Križovanie a súbehy s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami sa vykonajú v zmysle STN 73 

6005 (priestorová úprava vedení technického vybavenia), tiež sa dodržia normou predpísané 

odstupové vzdialenosti ako aj ochranné pásma. 

 

Po ukončení zemných prác sa verejné a súkromné priestranstvo uvedie do pôvodného 

stavu. 

  

Pred realizáciou výkopových prác je nutné vytýčenie trasy všetkých jestvujúcich 

podzemných inžinierskych sietí. 

  

Na realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:  

- pred zahájením podzemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenie,  

- v prípade výrubu drevín vyžiadať osobitný súhlas a nahradiť novými, 

- križovanie miestnych komunikácií sa prevedie výhradne pretláčaním a uložením 

chráničky do telesa komunikácie, 
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- sadové úpravy budú prevedené na voľných plochách formou výsadby stromov a krovín, 

resp. zatrávnením voľných priestranstiev, 

- po dokončení prác verejné ako aj súkromné priestranstvo dať do pôvodného stavu!!! 

- dodržať podmienky určené v  jednotlivých vyjadreniach dotknutých štátnych orgánov, 

- vzniknutý odpad odviesť na skládku odpadov resp. s odpadmi bude nakladané podľa 

platných predpisov,  

- stavebník po dokončení prác odovzdá tunajšiemu stavebnému úradu porealizačné  

zameranie trás vo forme výkresu ako aj na diskete, 

- výkopové práce na verejnom priestranstve za účelom realizácie prípojok na siete technickej 

infraštruktúry stavebník môže uskutočniť po predchádzajúcom povolení obce Marianka,    

 

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a právnických osôb: 
 

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-MA-OSZP-2021/009187 

zo dňa 24.2.2021 

• Okresný úrad Malacky, OSZP nemá námietky k vydaniu stavebného rozhodnutia na stavbu za 

dodržania podmienok 1 až 5 uvedených vo vyjadrení. 
 

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-MA-OSZP-2021/009336-

002 zo dňa 4.3.2022 

• Navrhovaná stavba nezasahuje do žiadnych ekologicky hodnotných prvkov krajiny ani nenarúša 

funkčnosť žiadneho prvku ÚSES. 

 

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava zo dňa 8.4.2021 
s umiestnením stavby súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 
 
• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 
251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. 

• Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčiť podzemné 
káblové vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Vytyčovanie 
podzemných vedení vykonáva Tím sieťových služieb VN a NN JUH, na základe písomnej 
objednávky. Pri križovaní a súbehu s vedeniami, ktoré sú majetkom spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., vykonávať výkopové práce so zvýšenou opatrnosťou - 
ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných 
STN EN. 

• V prípade potreby preložky energetických zariadení vo vlastníctve ZSD a.s, budú riešené 
v zmysle §č5 zákona č. 251/2012 Z. z. na náklady toho kto potrebu preložky vyvolal. 

 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – vyjadrenie č. 6048/2021/TK zo dňa 15.3.2021 
• K umiestneniu stavby nemáme námietky, ak budú splnené podmienky BVS 1 až 9 uvedené vo 

vyjadrení. 
 
POZAGAS a.s., - vyjadrenie č. L-III/438-2021-MSRI zo dňa 25.03.2021 
• Nedochádza k stretom s nadzemnými a podzemnými zariadeniami vo v našom vlastníctve, 

ochranné a bezpečnostné pásma týchto zariadení ani chránené územia v našej správe nezasahujú 
do uvedených pozemkov. 
 

Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OÚ-MA-OKR-

2021/009708-2 zo dňa 9.03.2021 

• Nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia. 

 
Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor – stanovisko č. OU-MA-PLO-
2021/009462-2/ST zo dňa 10.03.2021 
• Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia v prípade dodržania podmienky: 
• V prípade využitia PP na nepoľnohospodárske účel na dobu kratšiu ako 1 rok je potrebné 
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požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č.220/2004 Z.z. (po vydaní 
územného rozhodnutia, avšak pred začatím samotnej stavby) 
 

Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia a.s., č. TD/NS/0151/2021/Pe zo dňa 2.3.2021 

• SPP-D a.s. súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných a 

osobitných podmienok uvedených vo vyjadrení. 

 

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku,  č. ASM-80-321/2021, zo dňa 23.2.2021 

• S ú h l a s í m e  s realizáciou stavby v k. ú. Marianka, okres Malacky. V danej lokalite sa 

nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne IS ani rádio reléová trasa 

v správe MO SR  

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, č. ORHZ-MA1-

2021/000269-002 zo dňa 22.02.2021 

• s riešením stavby súhlasí bez pripomienok. 

 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2021/7270-2/24996/KER 

zo dňa 31.03.2021 

• KPUTT súhlasí s podmienkami: 

• Investor/stavebník oznámi písomne KPÚ BA 10 dní vopred začiatok stavebných prác 

• V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

podľa § 40 ods. 2 a3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPU BA a nález ponechá 

bez zmeny až do obhliadky KPU BA alebo ním poverenou osobou. 

 

VEOLIA Energia Slovensko a.s. – vyjadrenie zo dňa 17.02.2021 

• IS a zariadenia v správe majetku VEOLIA sa v záujmovom území nenachádzajú. 

 

VNET a.s. – vyjadrenie zo dňa 17.02.2021 

• Podzemné telekomunikačné zariadenia sa v dotknutom území nenachádzajú.  

 

Dial Telekom a.s. – vyjadrenie zo dňa 17.02.2021 

• V záujmovom území nedôjde k styku s IS 

 

OTNS, a.s. – vyjadrenie zo dňa 17.2.2021 

• S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok. 

 

Turk Telekom International SK, s.r.o. – vyjadrenie zo dňa 24.02.2021 

• Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe majetku spol. TTI SK sa v dotknutom 

území nenachádzajú 

 

SiTEL s.r.o., - vyjadrenie zo dňa 24.02.2021 

• V záujmovom území sa nenachádzajú EKS v majetku Sitel s.r.o. 

 

Slovanet a.s. – vyjadrenie zo dňa 24.02.2021 

• V lokalite stavby sa nenachádzajú podzemné IS spoločnosti Slovanet a.s. a nemá 

pripomienky k predmetnej dokumentácií. 

 

Energotel a.s. – vyjadrenie zo dňa 1.3.2021 

• V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti 

Energotel a.s. 
 

Námietky účastníkov územného konania boli uplatnené. 
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Dňa 06.06.2022 podala Alena Bordáčová, bytom Štúrova 26, 900 33 Marianka námietku 

k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

ʺNa základe Oznámenia č. SÚ/2021/196/2-Ba zo dňa 25.05.2022 a SÚ/2021/196/3-Ba zo dňa 

30.05.2022 o začatí územného konania o umiestnení stavby INS_FTTH_MA_Marianka7 Bystrická  

v kat. území Marianka, reg. C na pozemkoch parc. číslo 400/5 a 401/4, podávam námietku. 

S umiestnením predmetnej stavby nesúhlasím, nakoľko je táto cesta v našom súkromnom vlastníctve 

a na vlastné náklady sme v roku 2021 vybudovali asfaltový povrch. Z tohto dôvodu nesúhlasím 

s rozkopaním cesty.ʺ 

 

Dňa 07.06.2022 podala Helena Krišová, bytom Bystrická 28, 900 33 Marianka námietku 

k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

ʺNa základe Oznámenia č. SÚ/2021/196/2-Ba zo dňa 25.05.2022 a SÚ/2021/196/3-Ba zo dňa 

30.05.2022 o začatí územného konania o umiestnení stavby INS_FTTH_MA_Marianka7 Bystrická  

v kat. území Marianka, reg. C na pozemkoch parc. číslo 400/5 a 401/4, podávam námietku. 

S umiestnením predmetnej stavby nesúhlasím, nakoľko je táto cesta v našom súkromnom vlastníctve 

a na vlastné náklady sme v roku 2021 vybudovali asfaltový povrch. Z tohto dôvodu nesúhlasím 

s rozkopaním cesty.ʺ 

 

Dňa 09.06.2022 podala Silvia Horváthová, bytom Štúrova 34, 900 33 Marianka námietku 

k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

ʺNa základe Oznámenia č. SÚ/2021/196/2-Ba zo dňa 25.05.2022 a SÚ/2021/196/3-Ba zo dňa 

30.05.2022 o začatí územného konania o umiestnení stavby INS_FTTH_MA_Marianka7 Bystrická  

v kat. území Marianka, reg. C na pozemkoch parc. číslo 400/5 a 401/4, podávam námietku. 

S umiestnením predmetnej stavby nesúhlasím, nakoľko je táto cesta v našom súkromnom vlastníctve 

a na vlastné náklady sme v roku 2021 vybudovali asfaltový povrch. Z tohto dôvodu nesúhlasím 

s rozkopaním cesty a žiadam o návrh alternatívneho riešenia výstavby cez vyššie uvedené parcely 

bez poškodenia asfaltového povrchu.ʺ 

 

Námietkam sa nevyhovuje. 

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo  

právoplatnosť. 

 

Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri 

nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných 

a vytyčovacích bodov. 

 

O d ô v o d n e n i e  
 

Dňa 30.03.2021 podala Slovak Telekom a. s. IČO 35 763 469 so sídlom Bajkalská 28, 817 

62 Bratislava v zastúpení elkatel s. r. o., IČO 52 114 716 so sídlom Račianska 93, 831 02 

Bratislava na tunajšom úrade žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„INS_FTTH_MA_Marianka 7 Bystrická“, na pozemkoch parcela č.  reg. „E“ – 401/4, 403, 445 , 

446/1 v katastrálnom území Marianka, obec Marianka, reg. „C“ – 400/5, 403, 406/3, 410/2, 

411/4, 416/4, 422/1, 422/4, 423/1, 423/9, 425/7, 428/6, 429/6, 430/4, 431/4, 432/3, 433/4, 438/8, 

438/22, 438/23, 439/9, 445, 446/1, 925/1 v katastrálnom území Marianka, obec Marianka. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Obec Marianka oznámilo verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 

25.05.2022 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom 

štátnej správy a právnickým osobám vyvesením na úradnej tabuli obce a na dobu 15 dní.  
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Stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií boli 

skoordinované a zahrnuté  do podmienok tohto rozhodnutia. 

 

Námietky účastníkov územného konania boli uplatnené. 

 

Dňa 06.06.2022 podala Alena Bordáčová, bytom Štúrova 26, 900 33 Marianka 

námietku k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

ʺNa základe Oznámenia č. SÚ/2021/196/2-Ba zo dňa 25.05.2022 a SÚ/2021/196/3-Ba zo dňa 

30.05.2022 o začatí územného konania o umiestnení stavby INS_FTTH_MA_Marianka7 Bystrická  

v kat. území Marianka, reg. C na pozemkoch parc. číslo 400/5 a 401/4, podávam námietku. 

S umiestnením predmetnej stavby nesúhlasím, nakoľko je táto cesta v našom súkromnom vlastníctve 

a na vlastné náklady sme v roku 2021 vybudovali asfaltový povrch. Z tohto dôvodu nesúhlasím 

s rozkopaním cesty.ʺ 

 

Dňa 07.06.2022 podala Helena Krišová, bytom Bystrická 28, 900 33 Marianka 

námietku k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

ʺNa základe Oznámenia č. SÚ/2021/196/2-Ba zo dňa 25.05.2022 a SÚ/2021/196/3-Ba zo dňa 

30.05.2022 o začatí územného konania o umiestnení stavby INS_FTTH_MA_Marianka7 Bystrická  

v kat. území Marianka, reg. C na pozemkoch parc. číslo 400/5 a 401/4, podávam námietku. 

S umiestnením predmetnej stavby nesúhlasím, nakoľko je táto cesta v našom súkromnom vlastníctve 

a na vlastné náklady sme v roku 2021 vybudovali asfaltový povrch. Z tohto dôvodu nesúhlasím 

s rozkopaním cesty.ʺ 

 

Dňa 09.06.2022 podala Silvia Horváthová, bytom Štúrova 34, 900 33 Marianka 

námietku k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

ʺNa základe Oznámenia č. SÚ/2021/196/2-Ba zo dňa 25.05.2022 a SÚ/2021/196/3-Ba zo dňa 

30.05.2022 o začatí územného konania o umiestnení stavby INS_FTTH_MA_Marianka7 Bystrická  

v kat. území Marianka, reg. C na pozemkoch parc. číslo 400/5 a 401/4, podávam námietku. 

S umiestnením predmetnej stavby nesúhlasím, nakoľko je táto cesta v našom súkromnom vlastníctve 

a na vlastné náklady sme v roku 2021 vybudovali asfaltový povrch. Z tohto dôvodu nesúhlasím 

s rozkopaním cesty a žiadam o návrh alternatívneho riešenia výstavby cez vyššie uvedené parcely 

bez poškodenia asfaltového povrchu.ʺ 

 

Námietkam sa nevyhovuje. 

 

K námietke stavebný úrad uvádza: 

Podaná žiadosť o územné rozhodnutie na líniovú stavbu v Marianka na vyššie uvedených parcelách 

sa zhotovujú vo verejnom záujme.  Verejný záujem vyplýva z novelizovaného ust. § 66 ods. 6 

a ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení  účinného od 

1.1.2018, ktorý ustanovuje kritériá pre preukazovanie verejného záujmu. Skutočnosť, že líniové 

a inžinierske stavby sú vo verejnom záujme navrhovateľ Slovak Telekom a.s., predložil v konaní 

podľa § 66 ods. 7 ZEK potvrdenie RU SR zo dňa 13.6.2018 a Potvrdenie o splnení oznamovacej 

povinnosti zo dňa 17.7.2013. 

Navrhovateľ je povinný po zrealizovaní stavby vrátiť verejné aj súkromné 

priestranstvá do pôvodného stavu (pozri str. 2 vo výroku rozhodnutia)!!! 

 

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona  

a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto 

hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie. Umiestnenie stavby vyhovuje 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených príslušnými STN a vyhláškou č. 

532/2002 Z. z.  

 



7 

 

P o u č e n i e  
 

Proti tomuto rozhodnutiu  je možné podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 

dní  odo dňa doručenia na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie 

štátnej stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho úradu. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.    

 

 

 

 

    

                                                                                                                                             

Ing. Eugen J e c k e l 

                                                                                                                              starosta obce 

         

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí 

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli  obce Marianka. 

 

 

Vyvesené:  

 

Zvesené: 

 

Pečiatka a podpis: 

 

 

Príloha: Situačný nákres. 

 

Rozďeľovník: 

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

2. Elkatel s. r. o., Račianska 96, 831 02 Bratislava – zastúpenie 

3. Ing. Martin Tomko, Ľanová 8, 821 01 Bratislava 

4. Mária Fodorová, - verejnou vyhláškou vlastník pozemku parc. č. 423/1, k. ú. Marianka 

5. Ing. Dušan Kret, Bellova 24, 831 01 Bratislava 

6. PhDr. Ružena Kretová, Bellova 24, 831 01 Bratislava 

7. Janos Pavel Bezručova 12,  900 31 Stupava 

8. Helena Krišová, Gelnická 14, 831 06 Bratislava 

9. Alena Bordáčová, Štúrova 182/26, 900 33 Marianka 

10. Ing. Peter Jánoš, Kpt. Jána Rašu 1879/29, 841 01 Bratislava 

11. Ivan Jánoš, Röntgenova 8, 851 05 Bratislava 

12. Ing. Ján Forbak, Veternicová 3149/25, 841 05 Bratislava 

13. JUDr. Dagmar Forbaková, Veternicová 3149/25, 841 05 Bratislava 

14. Ing. Silvia Horváthová, Štúrova 193/34, 900 33 Marianka 

15. Obec Marianka 

16. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana prírody a krajiny), 

Záhorácka 60/A, 901 01 Malacky 

17. OKresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové hospodárstvo), 

Záhorácka 60/A, 901 01 Malacky 

18. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Zámocká 5, 901 31 

Malacky 
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19. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60/A, 901 26 Malacky 

20. Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného Zboru  v Malackách, Legionárska 882, 901 01 

Malacky 

21. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

22. Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

23. SPP - distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

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

25. SITEL s. r. o., Kopčianska 8, 851 01 Bratislava 

26. SITEL s. r. o., Zemplínska 6, 040 01 Košice 

27. VEOLIA Energia Slovensko a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 

28. VNET a. s., Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 

29. VTR komunikačné systémy, Zelinárska 664, 821 08 Bratislava 

30. OTNS a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

31. Türk Telekom International s. r. o., V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava 

32. Slovanet a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

33. Energotel a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

34. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova 6, 821 08 Bratislava 

35. MICHLOVSKÝ s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Bratislava 

36. POZAGAS a. S., Malé námestie 1, 901 01 Malacky 

37. AQUAGAS SERVIS s. r. o., Nám. Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava 

38. IS Marianka s. r. o., Nám. Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava 

39. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, 

Továrenská 7, P. O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24 

40. Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, ODI v Malackách, Zámocká 5, 

901 01 Malacky 

41. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, oddelenie 

riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sieti, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

42. Ministerstvo Obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

43. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava 

44. Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

45. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 

46. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60/A, 901 26 Malacky 

 

47. CO: Spisový materiál 

 

 
 

 

 

Vybavuje:  Ing. Vojtech Bajkay 

  Obec Marianka – stavebný úrad 

  Sídlom Školská 32, 900 33 Marianka 

č. t. 0902 905 761  
 


