
MESTO  N I T R A ,  

Mestský úrad v Nitre, odbor   s t a v e b n é h o   p o r i a d k u 

Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

Číslo : SP 9705/2021-003-Ing.Tr                                                                              V Nitre dňa 22.07.2021 

 

O Z N Á M E N I E 

- verejná vyhláška – 

 

V e c  :   oznámenie   o   zahájení   územného   konania   s   nariadením   ústneho   pojednávania   a    

               tvaromiestnej   obhliadky                            

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Na Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“), bol dňa 30.06.2021 s doplnením dňa 13.07.2021, doručil navrhovateľ: Box Club Stavbár 

Nitra, Chrenovská 22/16, 949 01 Nitra, IČO 37859579 (ďalej len „navrhovateľ“), návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení stavby (novostavby) :  

 

„Športová hala Olympia“ 

 

Športová hala Olympia sa vybuduje v jestvujúcom areáli futbalového klubu FC Nitra, za 

futbalovým štadiónom. Lemovaná bude zo severnej strany riekou Nitra, z východnej strany vnútro 

areálovými plochami, z južnej strany futbalovou tribúnou a zo západnej strany navrhovaným 

parkoviskom. Navrhovaná multifunkčná športová hala bude využívaná pre halové športy ako sú volejbal, 

box, atletika a gymnastika v Nitre. Pozemok pre výstavbu budovy sa nachádza v katastrálnom území 

mesta Nitra , na parc. Č. 173/4, 170/2, 170/1 v športovom areály Nitrianskej investičnej s. r. o., 

Štefániková trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36567761, v blízkosti zrekonštruovaného a zmodernizovaného 

futbalového štadiónu, novej tribúny a osvetlenia štadióna s vybudovanými parkovacími plochami a 

spevnenými plochami. Tento areál je už z väčšej časti vybudovaný, s hlavnou plochou pre futbal, s 

tréningovými ihriskami pre loptové hry, športoviská pre tenis, kurty a prekrytú tenisovú halu. Výstavbou 

nového športového areálu vznikne pre obyvateľov nielen mesta Nitry, ale aj okolitých miest a obcí, areál 

športu, kde na jednom území bude možné prevádzkovať rôzne druhy športov ako, volejbal, box, 

gymnastika, atletika ale aj využitia pri rôznych kultúrnych podujatiach. Podpora športu, detí a mládeže, 

zdravého vývoja populácie a lokálnej ekonomiky na území mesta Nitra. V meste sú nepostačujúce 

priestory pre potreby športovcov s využitím pre atletické disciplíny, nepostačujú pokryť tieto potreby 

športovcov. 

 Územie je v súčasnej dobe nezastavané, pokryté trávou, s množstvom nachádzajúceho sa 

materiálu po výstavbe areálu, zostatkov z kosenia trávy, konárov zo stromov a prebytočnej zeminy.  V 

mieste budúceho staveniska sa nenachádzajú žiadne stromy určené na výrub. Zo severnej strany je koryto 

rieky Nitra, zo strany západnej sa nachádza mestský park, zo strany južnej je tribúna futbalového 

štadióna, zo strany východnej je objekt pre správcu areálu.  

 Vjazd na pozemok je vybudovaný z jednej strany z miestnej asfaltovej komunikácie, k 

navrhovanému parkovisku, je potrebné len prepojenie medzi jestvujúcou asfaltovou cestou za hlavnou 

tribúnou a navrhovanou cestou k objektu, a zo strany východnej taktiež napojenie na jestvujúcu spevnenú 

asfaltovú plochu (pre dojazd potrebný k zariadeniu staveniska). 

 

S t a v e b n é    o b j e k t y  : 

SO 01 – Športová hala Olympia  

- pozemok p.č. 173/4, 170/2, 170/1; katastrálne územie Nitra; 

- Dispozične je objekt tvorený z dvoch objektov, z jedného halového objektu slúžiaceho pre účel 

športových aktivít, ktorý je riešený ako prízemný, a druhý je zo štvorpodlažnej budovy slúžiacej pre 

športovcov ako šatne, hygienické zariadenia pre hostí, sklady náradia, technická miestnosť, 

schodiská, kancelárie, miestnosti pre ošetrovňu a doping, zasadačky a velínu.  

- Budova je halový objekt, konštrukčne navrhnutý ako oceľový rámový halový skelet plnostenný o 

rozponoch 25,0 m a 8,3 m v modulovom systéme 6,0 a 7,5 m. Obvodové steny sú navrhnuté z 

materiálu KINGSPAN prichytené na oceľových paždíkoch a tieto sú prichytené do nosných stlpov, 
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Objekt je prízemný bez podpivničenia, založený na pätkách pod nosnou konštrukciou stlpov a 

pasovými základmi pod obvodovým murivom. Otvory dverné sú navrhnuté typové do oceľových 

zárubní. Brány sú navrhnuté ako atyp a taktiež výplne okien.  

- Zásobovanie vodou a odvádzanie splaškových vôd z objektu bude zabezpečené z jestvujúcich 

vnútroareálových rozvodov vodovodu a kanalizácie , ktorá je v majetku FC Nitra a.s. 

- Vykurovanie :  

- Zdroj tepla pre vykurovanie kancelárií, šatní a zázemia je navrhovaný plynový závesný konden. kotol 

napr.i.Viessmann Vitodens W-l00 35 kW" ( 1+1, 100% záloha). Kotol má uzavretú spaľovaciu 

komoru ( turbo ). Výduch spalín a nasávanie vzduchu na horenie bude vyvedený súosým 

dymovodom nad strechu.  

- Vykurovane daných priestorov je navrhované podlahovým teplovodným systémom. 

- V kanceláriách návrh rieši zabudovanie lokálnych rekuperačných jednotiek napr.  

- "PRANA 200C". Monobloky decentralizovanej priamotočnej prítokovo-odtokovej ventilácie 

udržiavajú zdravú mikroklímu v miestnostiach. Systém má vysokú energetickú efektivitu, až do 92%, 

s možnosťou regulácie výmeny vzduchu v rozmedzí 10 až 100%. 

- Vykurovanie haly telocvične počas športových podujatí a spoločenských aktivít bude zabezpečované 

teplovzdušným núteným vetraním. 

- Pri plnej obsadenosti športoviska aj tribúny daný ventilačný systém zabezpečuje dvoj násobnú 

výmenu vzduchu v priestore. Vďaka rekuperácii je postačujúci vložený výkon tepelného zdroja o 

30% menší ako v prípade priamej výmeny vzduchu.  

- Vložený tepelný výkon rekuperačnými teplovzdušnými jednotkami je 89 kW. Telocvičňa bude 

zároveň temperovaná tmavým plynovým infražiaričom o výkone do 50 kW. 

- V priestoroch sociálnych zariadení bude zabezpečená rekuperácia tepla centrálnym 

vzduchotechnickými rozvodmi. 

Vzduchotechnika : 

- Do haly je navrhnutý decentrálny vzduchotechnický systém Hoval so strešnými jednotkami 

RoofVent®. Do haly sú navrhnuté 4 jednotky typ RP-6-K so vzduchovým výkonom 4x 6000 mvh, čo 

zabezpečí dvojnásobnú výmenu vzduchu v priestore haly za hodinu. Pri udávanom max. počte osôb v 

hale (športovci + diváci) 270 bude na l osobu zabezpečených 88 mvh čerstvého vzduchu.  

- Okrem vetrania budú strešné jednotky v hale zabezpečovať vykurovanie a chladenie.  

- Tepelný výkon navrhovaných rekuperačných teplovzdušných jednotiek bude 4x 22,3 =89 kW. 

Chladiaci výkon 4x 29,4 =117 kW.  

- Každá strešná jednotka bude doplnená systémom tepelného čerpadla vzduch/vzduch, ktoré 

decentralizovane generuje teplo i chlad. Jednotkový vykurovací/ chladiaci výkon tepelného 

čerpadlaje 30 kW. Tepelné čerpadla budú umiestnené na streche pri strešných jednotkách. 

- Do zníženej prístavby s bežeckou dráhou je navrhnutá 1 jednotka typ RP-6-K,  

- s krátkym prívodným potrubím, so vzduchovým výkonom 6000 mvh doplnená tepelným čerpadlom.  

- Nútené vetranie navrhnuté do administratívnej časti budovy -4 poschodový vstavok bude riešené v 

rovnotlakovým vetraním s núteným prívod i odvodom vzduchu. Pričom vzduch bude privádzaný do 

miestnosti s predpokladaným pobytom ľudí kancelárie, šatne, rozcvičovňa, zasadačka, ošetrovňa. 

Odvod vzduchu bude zabezpečený z hygienických zariadení - sprchy, WC 

Elektroinštalácia : 

- Projekt rieši : vnútornú silovú elektroinštaláciu, bleskozvod, uzemnenie a elektrickú prípojku.  

- Vnútorná elektroinštalácia bude riešiť umelé osvetlenie, zásuvkové obvody a napojenie ostatných 

zariadení v objekte. 

- Hlavný rozvádzač bude osadený na prízemí objektu na chodbe technického zázemia. Na každom 

nadzemnom podlaží budú osadené podružné elektrické rozvádzače. 

Osadenie stavby od susedných pozemkov : 
- stavba bude osadená vo vzdialenosti 3,0 m od hranice s pozemkom  parcelné číslo 170/1 k.ú. Nitra 

- stavba bude osadená vo vzdialenosti 55,5m od hranice s pozemkom  parcelné číslo123 k.ú. Nitra 

- stavba bude osadená vo vzdialenosti 13,95m od hranice s pozemkom  parcelné číslo „E“ 3289/1 k.ú. 

Zobor 
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- stavba bude osadená vo vzdialenosti 5,9m od hranice s pozemkom  parcelné číslo „E“ 3203/3 k.ú. 

Zobor 

Osadenie stavby od susedných stavieb : 

- stavba bude osadená vo vzdialenosti 11,58m  od stavby na pozemku parcelné číslo 171 k.ú. Nitra 

- stavba bude osadená vo vzdialenosti 22,2m  od stavby na pozemku parcelné číslo 172 k.ú. Nitra 

Výškové osadenie stavby :  

- ±0,00 = 140,30 m.n.m. 

SO 02 – Prípojka Plynu 

- pozemok p.č. 173/1, 170/2, 170/1; katastrálne územie Nitra; 

 Novonavrhovaný stredotlaký pripojovací plynovod napojený na jestvujúci vnútro areálový rozvod 

plynu, bude prevedený z plastových potrubí PE 100 SDRll D32 . 

 V celom profile bude vedený v ochrannej neperforovanej flexibilnej PE trubke D63. Celková dlžka 

pripojovacieho plynovodu Lh=15,4m, Lv=.1,3m, (L L=.16,7m). Osadenie typizovanej skrinky 

OMDZ, doregulovacieho zariadenia a príslušenstva plynomera bude v prístavku pri vchode do 

technickej miestnosti 

SO 03 – Prípojka NN 

- pozemok p.č. 173/4; katastrálne územie Nitra  

- Pripojenie sa zrealizuje z jestvujúcej TS z ktorého sa pripojí rozvádzač merania spotreby elektrickej 
energie "RE" pre objekt SO 01 - káblom NAYY- J4 x 70 mm2.  

- Z rozvádzača merania sa pripojí rozvádzač športovej haly "RH" - káblom NA YY - J 4x 70mm2.  
- Presné definovanie istenia, typ a dimenzia káblu bude vykonaná v projekte pre stavebné povolenie 

(realizáciu).  
SO 04 – Prípojka vody 

- pozemok p.č. 170/1, 170/2 ; katastrálne územie Nitra; 

 Zásobovanie vodou bude zabezpečené z jestvujúcich vnútro areálových rozvodov vody vo 

vlastníctve FC Nitra a.s.. Vodovodná prípojka bude zhotovená z polyetylénovej tlakovej rúry. 

Vysadená bude z existujúceho vodovodného potrubia vedeného za severnou tribúnou futbalového 

štadióna. Pripojenie bude prevedené navŕtavacím pásom s ventilom H5006, ktorý bude osadený pod 

zemnou súpravou Y 1023 ukončenou 5 cm pod terénom s poklopom Y 4510.  

 Vodovodná prípoj ka HDPE D63 je dlhá L=17,5 m, so spádom Jmin=0,4%. Vodovodná prípoj ka 

bude zaústená do vodomernej šachty. Vodovodná prípojka bude ukončená hlavným uzáverom 

DN50. A ďalej vodomernou zostavou. Za ňou bude vedená potrubná vetva k riešenej budove 

SO 05 – Prípojka splaškovej kanalizácie 

- pozemok p.č. 173/1, 170/1, 170/2; katastrálne územie Nitra; 

- Odvádzanie splaškových vôd z objektu bude zabezpečené do vonkajšej vetvy zbernej vnútro 

areálovej kanalizácie, ktorá je v majetku FC Nitra a.s. . Kanalizačná prípojka bude zhotovená z PVC 

potrubia. Zaústená bude do existujúceho potrubia splaškovej kanalizácie vedeného za severnou 

tribúnou futbalového štadióna.  

- Kanalizačná prípoj ka PVC D200 bude dlhá L=3,5m, so spádom Jmin.=2%. Kanalizačná prípojka sa 

napojí na verejnú sieť v smere toku nalepovacou odbočkou v hornej tretine prierezu potrubia.  

- K oddeleniu domovej a verejnej časti kanalizačného rozvodu bude slúžiť revízna šachta ktorej 

vyspádované dno bude usmerňovať tok splaškov. 

SO 06 – Prípojka dažďovej kanalizácie +ORL  

- pozemok p.č. 173/1, 170/1, 170/2; katastrálne územie Nitra; 

- Dažďové vody zo striech, budú odpadovými potrubiami vedené na terén a cez lapače strešných 

splavenín zvedené mimo budovy do zbernice delenej dažďovej kanalizácie objektu.  

- Dažďové vody z chodníkov budú povrchovým odtokom zvádzané do zatrávňovačov. Dažďové vody 

z nespevnených zelených plôch budú priamo vsakované.  

- Dažďové vody zo spevnených plôch, ktoré budú tvoriť parkoviská, budú odvádzané samostatnými 

vetvami, pretože sa uvažuje, že táto plocha môže byť znečistená ropnými látkami ktoré sú potom 

dažďom zmývané. Nakoľko je neprípustné aby bola kontaminovaná voda uvoľnená do recipientu, 

musí byť prečistená.  
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- Všetky súbory automobilových státí aj manipulačná pojazdná plocha budú spádované do líniovej 

vpuste tvorenej zberným žľabom napr. GRASPOINTER BGZ-SV.  

- Povrchová líniová zbernica bude priebežne odľahčovaná kanalizačným potrubím, ktoré budú 

privádzať dažďové vody do revíznej kanalizačnej šachty s kalníkom, predradenej k odlučovaču 

ropných látok.  

- Predpokladané maximálne množstvo jednorázovo vypúšťaných vôd počas 15min. dažďa odvodnené 

do vodného toku - po prečistení. Qd15m = 7,71 x 60 x 15 = 6938 lit = 6,94 m3  

SO 07 – Komunikácie a spevnené plochy 

- pozemok p.č. 173/4, 173/1, 170/1, 170/2; katastrálne územie Nitra; 

- Prístup k navrhovanej športovej hale Olympia bude zabezpečený cez vnútro areálové komunikácie, 

ktoré sú zrealizované okolo futbalového štadióna. Z výpočtu vyplýva, že podl'a STN je potrebných 

49 odstavných stojísk. Navrhnutých na novom parkovisku je 16 odstavných stojísk, z nich je jedno 

odstavné stojisko vyhradené pre občanov so zdravotným postihnutím. Na jestvujúcom parkovisku po 

ľavej strane futbalového štadióna je 17 jestvujúcich odstavných stojísk, ktoré budú vyhradené pre 

športovú halu. Zvyšných 16 odstavných bude vyčlenených pre športovú halu na veľkokapacitnom 

parkovisku pre zimným štadiónom. Z daného vyplýva, že navrhovaný počet odstavných stojísk 

vyhovuje a STN 73 6110/Z2 bola dodržaná.  

- Zo zadnej strany športovej haly sa vybuduje prístupová účelová komunikácia k športovej hale, ktorá 

bude slúžiť pre zásobovanie a hasičov. Táto komunikácia bude napojená na jestvujúcu vnútro 

areálovú komunikáciu, ktorá sa nachádza po pravej strane futbalového štadióna. DÍžka komunikácie 

bude 60,0m a šírka bude 6,0m. Na konci komunikácie sa vybuduje obratisko. Výškovo bude 

komunikácia osadená s ohľadom na osadenie športovej haly a jestvujúcu komunikáciu. Priečny sklon 

bude strechovitý obojstranný 2%.  
- Pred športovou halou sa vybuduje nové parkovisko. Prístupová komunikácia k odstavným stojiskám 

a trafostanici bude napojená na jestvujúcu vnútro areálovú komunikáciu, ktorá sa nachádza po ľavej 

strane futbalového štadióna a zabezpečuje prístup k odstavným stojiskám v areáli štadióna. 

Navrhovaná prístupová komunikácia k odstavným stojiskám a trafostanici bude dlžky 63,0m. Pozdĺž 

odstavných stojísk bude šírky 7,5m a prístup k trafostanici bude šírky 5,0m. 

- Po ľavej strane komunikácie sa vybudujú odstavné stojiská. Odstavné stojiská v počte 15 miest budú 

kolmé o rozmeroch 5,0x2,5m. Jedno stojisko o rozmeroch 5,0x3,5m bude vyhradené pre osoby so 

zdravotným postihnutím. 

- Okolo navrhovanej športovej haly sa vybuduje chodník pre chodcov. Chodník bude šírky 3,0m 

SO 08 – Sadové úpravy 

- pozemok p.č. 173/4; 170/2, katastrálne územie Nitra; 

 

Prevádzkové súbory  : 

PS 01 – Vzduchotechnika  

 

na pozemku p.č.: 

                                : 173/4, 170/2, 170/1 (SO 01) + 173/1, 170/2, 170/1 (SO 02) + 

                                  + 173/4, (SO 03) + 170/1, 170/2 (SO 04) +  

                                  + 173/1, 170/1, 170/2 (SO 05) + 

                                  + 173/1, 170/1, 170/2 (SO 06) +  

                                  + 173/4, 173/1, 170/1, 170/2 (SO 07); 

ku ktorým               : parcelné   číslo   173/4, 173/1, 170/1, 170/2   -   navrhovateľ  

                           predložil písomný súhlas vlastníka pozemku podľa LV č. 7689-Nitrianskej  

           investičnej, s.r.o, Štefánikova 60, Nitra IČO:36567761   

katastrálne územie : Nitra; 

účel stavby             : pozemná stavba - nebytová budova- krytá budova pre šport 

                                                                   športová hala (SO 01);  

                               : dopravná stavba :   komunikácie a spevnené plochy (SO 07); 

                               : vodohospodárska stavba :  
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                                                                   areálová dažďová kanalizácia + ORL  (SO 06);   

                               : inžinierska stavba : prípojka plynu (SO 02) 

           prípojka NN ( SO 03) 

           prípojka vody ( SO 04) 

                                                                   kanalizačná splašková prípojka (SO 05) 

doba trvania           : stavba trvalá. 

 

Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

Stavebný úrad podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 

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

„správny poriadok“) 

 o z n a m u j e 

 

začatie územného konania o umiestnení stavby  účastníkom konania (líniová stavba, zvlášť rozsiahla 

stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania - § 36 ods. 4 stavebného zákona) verejnou vyhláškou 

a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou (jednotlivo) a súčasne nariaďuje na prerokovanie 

návrhu ústne pojednávanie na deň: 

 

                                                     12.08.2021 (utorok) o 9,00 hodine 

                              so stretnutím na MsÚ v Nitre, Štefánikova trieda 60, Nitra,  

na odbore stavebného poriadku, kancelária č. 506 

 

Vzhľadom na povahu prejednávanej veci stavebný úrad podľa § 21 ods. 3 správneho poriadku 

ustanovuje, že ústne pojednávanie bude verejné. 

Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona určuje, že účastníci územného konania 

môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim 

nebude prihliadnuté. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

V rovnakej lehote, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona, oznámia svoje stanoviská dotknuté 

orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na 

jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi 

svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí. 

Stavebný úrad, podľa ustanovenia § 42 ods. 4 stavebného zákona upozorňuje účastníkov 

územného konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré 

neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 

Do podkladov rozhodnutia (predloženej PD stavby, dokladov, stanovísk a posúdení) je možné nahliadnuť 

po mailovej objednávke u vybavujúceho pracovníka Ing. Toriškovej č. telefónu 037 6502 131 , mail: 

toriskova@msunitra.sk a pri ústnom konaní.  

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

mesta Nitra, mestskej časti Drážovce, Zobor a zverejnené na internetovej stránke mesta Nitra 

www.nitra.sk. Za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň vyvesenia oznámenia, resp. 

zverejnenia na internetovej stránke. 

Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby oznámené 

osobitne, obvyklou formou. 

 

 

 

                                                                                                    Ing.  Mária  J a n č o v i č o v á 

vedúca odboru stavebného poriadku 

mailto:toriskova@msunitra.sk
http://www.nitra.sk/
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Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona 

s prihliadnutím na § 18 ods. a § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba 

s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania 

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené podľa § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 správneho poriadku + 

príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres- č.1 „ Širšie vzťahy“ 

 

Verejnou vyhláškou sa doručí účastníkom konania: 

 navrhovateľovi: Box Club Stavbár Nitra, Chrenovská 22/16, 949 01 Nitra  

  vlastníkom dotknutých pozemkov podľa parcelných čísel: 173/4, 173/1, 170/1, 170/2   podľa registra 

„C“ v kat. území Nitra  

 a vlastníkom susedných pozemkov a najbližších stavieb podľa parcelných čísel: č. p. 173/8, 169, 172, 

174/1, podľa registra „C“ v kat. území Nitra a parcelných čísiel: 3182, 3228, 3289/1, 3204, 3203/3 

podľa registra „E“ v kat. území Zobor 

 

 

1. Mesto  Nitra – tabuľa oznamov 

 

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

2. VMČ č. 6  Drážovce, Zobor – tabuľa oznamov 

 

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

3. Internetová stránka  www.nitra.sk.  

 

Zverejnené  dňa: ...........................................         Ukončenie zverejnenia dňa: .......................... 

 

Doručí sa dotknutým orgánom : 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra 

5. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 

6. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

7. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

8. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra  

10. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

11. SPP distribúcia a. s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., OZ Nitra, Nábr. Za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

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

14. Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

15. RNDr. Vladimír Palčák, SATRO s. r. o., Polianky 9, 844 37 Bratislava 

16. SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 

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

18. ELcomp s. r. o., Pražská 2, 949 11 Nitra 

Na vedomie : 

19. Box Club Stavbár Nitra, Chrenovská 22/16, 949 01 Nitra  

20. Nitrianska  investičná, s.r.o, Štefánikova 60, Nitra 
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