OBEC BODZIANSKE LÚKY
946 14 Bodzianske Lúky 1
Č.j.: S2021/00038-10/SP83

V Bodzianskych Lúkach, dňa 10. mája 2021

Vec : István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holice a
Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo
- žiadosť o stavebné povolenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

S TAV E B N É PO V O LE N I E
Obec Bodzianske Lúky, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), preskúmal a prerokoval v zlúčenom územnom a stavebnom konaní žiadosť o stavebné
povolenie na stavbu: Rodinný dom, žiadateľov: István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holice a Gizela
Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo (ďalej „stavebník“), zo dňa 11.februára 2021
a na základe výsledkov uskutočneného konania podľa §37, §62 a §63 stavebného zákona, rozhodol
takto:
podľa § 39a a § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov
p o v o ľ u j e
stavbu (novostavbu):
„Rodinný dom“
v rozsahu:
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Garáž
na pozemku reg. „C“: parcelné číslo: 1328/1, 1328/7
katastrálne územie: Bodzianske Lúky
účel stavby:

rodinný dom - bytová budova,
garáž – nebytová, doplňková stavba

doba trvania stavby: rodinný dom, garáž - trvalá stavba, žumpa - dočasná stavba, do jedného roka
od uvedenia verejnej kanalizácie do prevádzky.
Popis stavby:
SO 01 Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojaca stavba s jedným nadzemným podlažím
a zabudovaným obytným podkrovím, bez podpivničenia, s pôdorysným rozmerom tvaru pravidelného
obdĺžnika s rozmermi 12000x7900mm + terasa s rozmermi 6150x2750 mm, zastrešená sedlovou
strechou, so sklonom strešnej roviny 35o. Stavba bude založená na železobetónových základových
pásoch, zvislé nosné konštrukcie budú murované z tehál, stropná konštrukcia bude monolitická
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železobetónová, strop podkrovia tvorí ľahký zateplený podhľad, zavesený k nosnej konštrukcii krovu
nosnú konštrukciu strechy tvorí drevený hambálkový krov, strešný plášť – krytina z falcovaného
plechu. Obvodový plášť rodinného domu bude zateplený certifikovaným zatepľovacím systémom hr.
150mm.
Dispozičné riešenie stavby: 1. nadzemné podlažie: dve obytné miestnosti, kuchyňa s jedálňou,
kúpeľňa, technická miestnosť, zádverie a chodba, schodisko; vonkajšia terasa;
Podkrovie: dve obytné miestnosti, kúpeľňa, gardrób, chodba, schodisko
Zastavaná plocha: 94,80 m2, obytná plocha: 105,67 m2, úžitková plocha: 143,07 m2, plocha terasy:
16,92 m2;
- rieši - vnútorný rozvod elektriny, vody, kanalizácie, vykurovanie stavby bude ústredné teplovodné
podlahové, zdrojom tepla bude krb na tuhé palivo, odvod spalín od krbu bude zabezpečený komínovou
zostavou dodávanou s kompletným príslušenstvom vyústením nad strechu;
zdrojom vody bude narážaná studňa od ktorej bude vyhotovená domová prípojka z potrubia HDPE
DN25 dĺ. cca 28,90 m; splaškové vody budú odvádzané novovybudovanou kanalizačnou gravitačnou
prípojkou z PVC DN 150, dĺ. 15,40 m do novej prefabrikovanej nepriepustnej žumpy s objemom 12
m3. Dažďové vody zo strechy budú odvedené dažďovou kanalizáciou do vsakovacej šachty DN 1500
a zo spevnených vôd voľne do terénu na stavebnom pozemku;
elektrická prípojka – je existujúca a je ukončená v elektromerovom rozvádzači RE na parc.č. 1425.
Od RE je navrhnutý prívod uložením v zemi do hlavného rozvádzača RH káblom CYKY-J 5x16 mm2.
Stavba bude chránená bleskozvodom.
Z hľadiska potreby tepla na vykurovanie je rodinný dom zaradený do energetickej triedy A0.
SO 02 Garáž je navrhnutá ako samostatne stojaca stavba s jedným nadzemným podlažím, bez
podpivničenia, bez zabudovaného podkrovia, s pôdorysným rozmerom tvaru pravidelného obdĺžnika
s rozmermi 7380x4800mm, zastrešená sedlovou strechou, so sklonom strešnej roviny 23o. Stavba bude
založená na železobetónových základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie budú murované z tehál,
stropná konštrukcia je riešená ako ľahký sadrokartónový podhľad, zavesený na drevené priehradové
väzníky strešnej konštrukcie strešný plášť z ľahkej krytiny z falcovaného plechu. Obvodový plášť
garáže bude zateplený certifikovaným zatepľovacím systémom hr. 150mm.
Dispozičné riešenie stavby: 1. nadzemné podlažie: garáž pre jedno osobné motorové vozidlo
a technická miestnosť.
Zastavaná plocha: 35,40 m2, úžitková plocha: 26,00 m2,
- rieši - vnútorný rozvod a prívod elektriny,
Prístup k novostavbe od priľahlej miestnej komunikácie bude navrhovanou účelovou komunikáciou na
parc.č. 1328/2 s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby; parkovanie pre osobné motorové vozidlá
bude riešené v navrhovanej garáži.
Podrobnosti o stavbe sú zrejmé z projektovej dokumentácie, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia.

A. Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto z á v ä z n é p o d m i e n k y :
1. Podmienky pre polohové umiestnenie a výškové osadenie stavby:
Stavba rodinného domu má byť umiestnená na pozemku tak, že západné priečelie novostavby bude
na 1000 mm od spoločnej hranice parc.č. 1328/7 s parc.č. 1325, najkratšia vzdialenosť severného
priečelia bude na 1000 mm od spoločnej hranice parc.č. 1328/7 s parc.č. 1320. Pevný výškový
bod predstavuje výška vyznačená pri severovýchodnom rohu parc.č. 1328/3, PVB = 111,000 m
n.m r.v. ±0 predstavuje výška úrovne nášľapnej vrstvy podlahy 1.nadzemného podlažia rodinného
domu, v miestnosti kuchyne ±0=PVB. Výška úrovne hrebeňa strechy bude na kóte +7,585m,
výška úrovne odkvapu na kóte 4,275m, pričom výška upraveného terénu bude na kóte -0,120 m
od ±0.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval
projektant - István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holice; projektová dokumentácia je súčasťou
tohto povolenia (pre stavebníka), ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením
počas existencie stavby. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant.
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3. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby (§ 66 ods.2, písm. h),
stavebného zákona). Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne
právoplatnosť.
4. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok "Stavba povolená" na viditeľnom
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej
stavby.
6. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho
stavebného dohľadu.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia §§ 48 - 52 stavebného zákona upravujúce všeobecné
technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
9. Lehota na dokončenie stavby: 01.augusta 2022.
10. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocou. Odborný dozor nad jej uskutočňovaním bude
vykonávať Ing. Juraj Frühwald, Veľká Budafa 88, 930 34 Holice – ev.č. SKSI 11452 pre činnosť
stavbyvedúci.
11. Stavenisko stavby treba zriadiť, usporiadať tak aby sa stavba mohla uskutočňovať v súlade
s osobitnými predpismi. Stavenisko stavby nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie,
osobitne hlukom, prachom a podobne, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných
komunikáciách, znečisťovať komunikácie, ovzdušie, a vody, obmedzovať prístup k priľahlej
stavbe alebo pozemku a k sieťam technického vybavenia územia.
12. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou,
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zabezpečiť opatrenia na obmedzenie
prašných emisií použitím technicky dostupných prostriedkov.
13. Odvádzanie zrážkových - povrchových vôd je stavebník povinný zabezpečiť vhodným spôsobom
na vlastnom pozemku tak, aby neovplyvňovali susedné nehnuteľnosti.
14. V zmysle § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavby musí zhotoviteľ použiť vhodné
stavebné výrobky, ktoré zabezpečia splnenie základných požiadaviek na stavbu - požadovanú
mechanickú pevnosť, stabilitu, úsporu energie, požiarnu bezpečnosť atď., a v súlade so zákonom č.
133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Doklady o použitých stavebných výrobkoch stavebník
predloží pri kolaudácii stavby.
15. Stavebník je povinný pred zahájením zemných výkopových prác na verejnom priestranstve
požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a jej súčastí (rozkopávkové
povolenie) najmenej 30 dní pred zahájením výkopových prác a rešpektovať existujúce podzemné
aj nadzemné vedenia inžinierskych sietí a ich ochranné a bezpečnostné pásma, pri ktorých dôjde
k styku pri realizácii prípojok na inžinierske siete.
16. Pri uskutočňovaní prác spojených s výstavbou nesmú byť dotknuté vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom alebo stavbám na susedných nehnuteľnostiach.
17. Stavebník je povinný - podľa § 135 ods.2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov - dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných
nehnuteľností a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
18. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou
alebo fyzickou na to oprávnenou osobou, zodpovedá za súlad priestorovej polohy
s dokumentáciou stavebník.
19. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom
o odpadoch č. 79/2016 Z.z. a VZN mesta Kolárovo č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
20. Po dokončení výstavby okolie stavby vyčistiť od všetkého stavebného materiálu, v okolí stavby
udržiavať poriadok a na nezastavanej časti pozemku vysadiť zeleň.
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21. Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (§ 79 stavebného
zákona).
B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov:
Okresný úrad Komárno – odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, č. OU-KN-OSZP2021/003272-002 z 05.02.2021
Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej
správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení
o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
Západoslovenská distribučná, a.s. – vyjadrenie z 15.02.2021
– v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/20012 Z.z. o energetike §45,
– požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa
§43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. 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,
– za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN z zdrojov odpovedá projektant.
– stavbu je možné pripojiť k distribučnej sústave ZsD, a.s. po splnení obchodných a technických
podmienok určených v Zmluve o pripojení č. 121965137.
– stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti ZsD, a.s..
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – vyjadrenie číslo 11084/2021 z 26.02.2021
1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z.
2. Navrhovaná stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodných zdrojov.
Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je mu stavba povolená a po doručení
tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že ich plniť sa zaväzuje.

C. Zoznam účastníkov konania:
Stavebník – István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holice a Gizela Kulichová, Studená strana 786/100,
946 03 Kolárovo,
– projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby: István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holice,
stavebný dozor: Ing. Juraj Frühwald, Veľká Budafa 88, 930 34 Holice,
– osoby ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich
pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť
stavebným povolením priamo dotknuté:
Erika Szabóová, Kmeťova 1866/44, 940 01 Nové Zámky
Tomáš Bagin, Česká 2931/5, 946 03 Kolárovo
Helena Esztergályosová, Eötvösova 2512/43, 945 01 Komárno
Dominika Baginová, 946 14 Zemianska Olča, 37
Vojtech Kováč, Palatínova 57/5, 945 01 Komárno
Margita Mészárosová, Tichá ul. 1956/1, 945 01 Komárno
Ing. Tibor Kulich, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo
Mgr. Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo
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D. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:
Účastníci konania v uskutočnenom stavebnom konaní nevzniesli žiadne námietky a pripomienky
k vydaniu stavebného povolenia, preto rozhodnutie nebolo prijaté.

E. Platnosť stavebného povolenia:
Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so
stavbou začne v tejto lehote.
Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka.

O d ô v o d n e n i e
Dňa 11.februára 2021 podal stavebník na Obec Bodzianske Lúky žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na novostavbu: Rodinný dom na pozemku s parc. číslom 1328/1, 1328/7
v katastrálnom území Bodzianske Lúky.
Nakoľko navrhovaná stavba je podľa §139b ods. 1 písm.a) stavebného zákona jednoduchou stavbou,
stavebný úrad podľa § 39a ods. 4 spojil územné konanie so stavebným konaním. Po doručení žiadosti
stavebný úrad preveril formálno-právne náležitosti žiadosti a všetky predložené doklady. Stavebný
úrad v konaní podľa §§ 35, 60 a 62 stavebného zákona skúmal a stanovil v zmysle § 59 stavebného
zákona okruh účastníkov konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe
a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Oznámením č. S2021/00038/SP83- 2 zo dňa 18. marca 2021 stavebný úrad oznámil podľa § 61
stavebného zákona, zahájenie stavebného konania zlúčeného s územným konaním v súlade s § 39a
ods.4 stavebného zákona, dotknutým orgánom a verejnou vyhláškou účastníkom stavebného konania
a súčasne oznámil, že v súlade §142h (Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID – 19) nevykoná ústne pojednávanie a miestnu ohliadku. Predložený
návrh po doplnení poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie podania bez osobného kontaktu
s účastníkmi konania.
Účastníci konania boli riadne stavebným úradom upozornení, že svoje námietky a pripomienky, môžu
uplatniť najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Taktiež boli účastníci
konania poučení, že na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia v prvostupňovom
konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj
dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods.5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Predložená žiadosť bola prerokovaná a preskúmaná z hľadísk uvedených v §37, §62 a §63
stavebného zákona ako aj z hľadiska súladu s územným rozvojom obce, a bolo zistené, že
umiestnením a užívaním predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane
obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Na pozemku sa aj v minulosti
nachádzal rodinný dom, ktorý bol odstránený.
Pri umiestnení stavby sa vychádzalo z ust. § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorý upravuje
odstupy stavieb. Stavebný úrad konštatuje, že vzájomné odstupy stavieb spĺňajú požiadavky na
zachovanie pohody bývania. Odstupy umožňujú údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami
na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
K pozemku s parc.č. 1328/1, 1328/7 majú stavebníci podľa listu vlastníctva č. 1191 vlastnícke právo BSM. Prístup na stavebný pozemok je zabezpečený cez navrhovaný vjazd, parkovanie osobných
motorových vozidiel bude v garáži rodinného domu.
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V stavebnom konaní účastníci konania ani dotknuté orgány neuplatnili žiadne námietky.
Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok pre uskutočnenie
stavby, uvedené vo výroku stavebného povolenia. Neuvedené stanoviská vo výrokovej časti, ktoré boli
bez pripomienok sú súčasťou spisového materiálu.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu v súlade s §47 až
§53 stavebného zákona, Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a príslušné ustanovenia technických noriem.
Projektovú dokumentáciu predloženú v tomto konaní vypracoval autorizovaný stavebný inžinier.
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o stavebné povolenie
spracovaná v zmysle § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia stavby, doklad
o zaplatení správneho poplatku, kópia z katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva č. 1191,
Rozhodnutie Obce Bodzianske Lúky č. S2021/00038-9 zo dňa 12.04.2021 o povolení vodnej stavby –
narážanej studne a na osobitné užívanie vôd, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov:
Okresný úrad Komárno – odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska zákona o ochrane prírody a krajiny,
Obec Bodzianske Lúky - z hľadiska zákona o vodách, zákona o ovzduší, Západoslovenská distribučná,
a.s., Slovak Telekom, a.s., ZsVS, a.s.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku stavebného
povolenia.

P o u č e n i e:
Podľa § 53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Obec
Bodzianske Lúky 946 14 Bodzianske Lúky 1.
Toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po využití riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Monika Aradi
Starostka obce

Príloha pre stavebníka : - overená dokumentácia stavby

Rozhodnutie sa doručí :
1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania:
- Žiadatelia: István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holice + projektant
Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo
- stavebný dozor: Ing. Juraj Frühwald, Veľká Budafa 88, 930 34 Holice
- vlastníkom susedných pozemkov a stavieb ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté:
Erika Szabóová, Kmeťova 1866/44, 940 01 Nové Zámky
Tomáš Bagin, Česká 2931/5, 946 03 Kolárovo
Helena Esztergályosová, Eötvösova 2512/43, 945 01 Komárno
Dominika Baginová, 946 14 Zemianska Olča, 37
Vojtech Kováč, Palatínova 57/5, 945 01 Komárno
Margita Mészárosová, Tichá ul. 1956/1, 945 01 Komárno
Ing. Tibor Kulich, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo
Mgr. Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo
Obec Bodzianske Lúky
- zverejnenou na úradnej tabuli a webovej stránke obce Bodzianske Lúky https://www.bodzianskeluky.sk
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Na vedomie:
– dotknutým orgánom:
2. Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno - odbor starostlivosti o ŽP
3. Krajský pamiatkový úrad, Nitra, Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
4. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292, 810 00 Bratislava 1
5. ZsVS a.s. Nitra, OZ Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
6. Obec Bodzianske Lúky – orgán ochrany vôd, orgán ochrany ovzdušia
- žiadateľom:
7. István Álló, Ing. Veľká Budafa 76, 930 34 Holice + projektant
8. Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo
9.

Ing. Juraj Frühwald, Veľká Budafa 88, 930 34 Holice - stavebný dozor

10. Spis - a/a
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