
INVENTÁRE A KATALÓGY FONDOV ARCHÍVU HLAVNÉHO MESTA SSR
BRATISLAVY

I N V E S T I N G

1947 – 1970

I n v e n t á r

Vypracovali: Vladimír Horváth, Helena Holubicová, Juraj Koday

Archív hlavného mesta SSR Bratislavy

1979

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



2

Úvod

Po roku 1945 prešiel stavebný vývoj Bratislavy obrovskými premenami. Vojnou
zničený bytový fond a fond občianskej vybavenosti, ktorý beztak bol na úrovni predvojnového
provinčného mesta, bolo treba obnoviť a podstatne rozmnožiť. Výstavba nebola zjednotená
a trieštila sa na jednotlivcov – národné podniky i súkromných podnikateľov. Úlohou
Národného výboru v Bratislave bolo predovšetkým odstrániť škody, ktoré vojna zanechala na
objektoch, továrňach, bytoch, administratívnych budovách a pod. Takúto úlohu nebolo možné
riešiť v ľudovodemokratickom štáte polovičato, nesústredene. Preto Dočasné národné
zhromaždenie republiky Československej zákonom zo dňa 12. apríla 1946 odhlasovalo zákon
č. 86 za účelom stavebnej obnovy a jej jednotného riešenia. V Bratislave sa stal štátnym
stavebným úradom národný výbor, ktorý zabezpečoval plnenie týchto úloh prostredníctvom
svojej komisie pre výstavbu a referátov (stavebného, finančného, oblastného plánu,
plánovacieho, miestneho hospodárstva a ďalších).

Aj keď uvedená agenda bola sústredená na Národnom výbore v Bratislave, nestačil
aparát plniť mnohé úlohy súvisiace s nebývalým rozsahom výstavby, lebo nie v každom
prípade bola zabezpečená súladná kooperácia všetkých zložiek národného výboru. Nedošlo ani
k podstatnému zlepšeniu vydaním nového zákona ústavodarného Národného zhromaždenia zo
dňa 12. júna 1947 č. 115, ktorý horecitovaný zákon síce zmenil a doplnil, ale podstata
pôvodného zákona zostala z nášho hľadiska organizácie výstavby nedotknutá.

Táto situácia pretrvávala až do roku 1956. Zásadnú zmenu urobilo vládne nariadenie
číslo 1 z 20. januára 1956 o zriadení Štátneho výboru pre výstavbu, Ústrednej správy pre bytovú
a občiansku výstavbu na Slovensku (ÚSBOV a OSBOV). Tieto inštitúcie sa stali ústrednými
orgánmi štátnej správy pre otázky výstavby a objektívnym orgánom vlády v ekonomických,
technických a umeleckých otázkach výstavby. Do pôsobnosti Ústrednej správy pre bytovú
a občiansku výstavbu patrilo najmä riadenie územného plánovania, plánovania, projektovania
a komplexnej výstavby miest a obcí, vykonávania architektonicko-stavebnej inšpekcie,
sledovanie otázok architektonických pamiatok z hľadiska rozvoja miest a dedín a overovanie
úžitkovej a umeleckej úrovne hromadných výrobkov pre vnútorné zariadenia obytných
a občianskych stavieb. Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu riadila činnosť
orgánov pre výstavbu rád národných výborov a podriadených projektových organizácií.

Ústredná správa  pre bytovú a občiansku výstavbu vykonávala svoju pôsobnosť na
Slovensku prostredníctvom Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku.

Ešte v priebehu toho istého roka 1956 sa ukázalo, že vývin v Bratislave možno
zabezpečiť len vytvorením a vybudovaním samostatnej organizácie v zmysle uvedeného
vládneho nariadenia. Preto rada Ústredného národného výboru v Bratislave dňa 16. októbra
1956 svojím uznesením číslo 429 schválila komplexný návrh na zriadenie útvaru Generálneho
investora pre bytovú a občiansku výstavbu v Bratislave (GIBOV) a aj predložený organizačný
poriadok Mestského investora bytovej a občianskej výstavby v Bratislave (MIBOV) s plánom
pracovných síl s orientačným rozpočtom a uložila zabezpečiť budovanie MIBOV tak, aby
dňom 1. januára 1957 mohol začať svoju činnosť. (Názvy Generálny investor pre bytovú
a občiansku výstavbu a Mestský investor pre bytovú a občiansku výstavbu sú totožné, lebo
v oboch prípadoch išlo o generálneho investora; iba názov „Mestský investor“ mal zdôrazniť,
že ide o mesto Bratislavu).

Mestský investor bytovej a občianskej výstavby vykonával funkciu ústredných
vrchných a priamych investorov. Zostavoval plán komplexnej bytovej výstavby. Uzatváral
hospodárske zmluvy. Financoval komplexnú bytovú výstavbu. Vykonával technický dozor
priameho investora, čiastkové i konečné preberanie stavieb od stavebnej výroby.
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Vytvorenie Mestského investora bytovej a občianskej výstavby bolo rezultátom porád
zástupcov ÚNV v Bratislave a zástupcov Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu
a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku. V zmysle uznesenia vlády
č. 1810 zo dňa 4. júla 1968 schválila rada ÚNV v Bratislave dňa 17. októbra 1968 aj
„Organizačný poriadok inštitúcie GIBOV (MIBOV) v Bratislave“.

Podľa citovaného organizačného poriadku Mestský investor bytovej a občianskej
výstavby v Bratislave bol orgán ÚNV. Slúžil zabezpečovaniu investorských úloh komplexnej
bytovej a občianskej výstavby vrátane príslušných technických zariadení na území mesta
Bratislavy.

Investorsky mohol zabezpečovať podľa rozhodnutia rady ÚNV aj výstavbu účelovú.
Organizačnú štruktúru stanovila rada ÚNV takto:

1. Funkčný orgán.
2. odborné oddelenia.

1. Funkčný orgán predstavoval sekretariát riaditeľa, ktorého menovala rada
ÚNV.
2. Odborné oddelenia boli:

I. Oddelenie plánovacie a štatistické: zabezpečovalo územné rozmiestnenie
perspektívneho plánu bytovej a občianskej výstavby, potrebu kapacity projekcie
a stavebnej výroby, výstavbu technických zariadení v predstihu podľa perspektívneho
plánu a koordinovalo rovnako časovú výstavbu spoločného vybavenia a technických
zariadení s výstavbou bytovou. Bilancovanie výhľadové potreby spoločného vybavenia
a technických zariadení. Zostavovalo plán komplexnej bytovej výstavby. Viedlo
štatistiku a u technických projektov kontrolu korunou.

II. Skupina pre vedenie stavebných prác a dozorov: zúčastňovala sa na odsúhlasení
projektovej a rozpočtovej dokumentácie s projektovým ústavom a generálnym
dodávateľom a odovzdávala stavenisko. Zabezpečovala finančnú dokumentáciu
výstavby a odborný dozor nad preberaním technických zariadení orgánmi, ktoré ich
mali spravovať. Kontrolovala a preberala čiastkové hotové práce a dodávky z hľadiska
predplatených faktúr.

III. Učtáreň: viedla účtovnú evidenciu. Zabezpečovala preplácanie faktúr a styk
s bankou.

Všetky tieto úlohy plnil útvar prostredníctvom oddelení, ktoré uvádza aj systemizačný
poriadok MIBOV-a:

1. Funkčný útvar (sekretariát riaditeľa)
2. Oddelenie plánovacie a štatistické
3. Oddelenie technické-prevádzkové
4. Dokumentačná skupina.
5. Hospodársko-právna skupina
6. Skupina pre vedenie stavebných správ a dozorov
7. Učtáreň

K zriadeniu samostatného útvaru generálneho investora pre mesto Bratislavu vyplývalo
akiste aj z postavenia Bratislavy, ktorého orgán Ústredný národný výbor bol Národným
zhromaždením dňa 3. marca 1954 postavený na roveň Ústredného národného výboru v Prahe
a bol podriadený priamo Zboru povereníkov, lebo Bratislava bola sídlom slovenských
národných orgánov. Prvé zasadnutie tohto ÚNV v Bratislave sa konalo dňa 21. mája 1954 hneď
po voľbách, ktoré prebiehali dňa 16. mája 1954.
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S vývinom vnútroštátnej situácie a v súvislosti s novým vnútorným politickým
členením štátu bol vytvorený v roku 1960 Mestský národný výbor v Bratislave s pôsobnosťou
okresného národného výboru. To sa zrejme prenieslo aj na organizáciu Mestského investora
bytovej a občianskej výstavby v Bratislave, ktorý postupne zanikol. Časť jeho činnosti prešla
do Stavoinvesty a odtiaľ neskôr do pôsobnosti Západoslovenského Krajského národného
výboru.

Bytová a občianska výstavba v Bratislave začala opäť zaostávať za súčasnými
potrebami spoločnosti. Mesto v rámci Západoslovenského Krajského národného výboru nebolo
možné preferovať pred ostatnými okresmi kraja, hoci podľa zákona zostávala naďalej hlavným
mestom Slovenska. Dňom 1. mája 1963 vznikol pri Západoslovenskom Krajskom národnom
výbore Krajský investorský útvar, ktorý pohltil na území celého Západoslovenského kraja
všetky okresné investorské útvary a Mestského investora bytovej a občianskej výstavby
v Bratislave. Tento útvar zabezpečoval investičnú výstavbu v celom kraji.

Problémy neustále narastali. Konečne v roku 1964 došlo k rokovaniu zástupcov
Ústredného národného výboru v Bratislave a Západoslovenského Krajského národného
výboru. Z rokovaní vyšli dve alternatívy na riešenie. Prvá alternatíva, ktorá bola neskôr aj
schválená, bolo vytvorenie samostatného Mestského investorského útvaru (MIB). Druhá
alternatíva predpokladala vytvorenie pobočky investorského útvaru pre mesto Bratislavu
v rámci Krajského investorského útvaru.

Mestský investorský útvar sa v skutočnosti mal vytvoriť dňom 1. januára 1965.
Vyžadovala to dôležitosť a charakter výstavby hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

V zmysle uznesení XII. zjazdu KSČ o zvýšenej centralizácii investičnej výstavby
zabezpečoval MIÚ aj investície podnikov riadených priamo Mestským národným výborom
v Bratislave.

K tomuto vyčleneniu došlo na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej
rady číslo 245 zo dňa 31. októbra 1964, ktorým uložilo predsedovi Západoslovenského
Krajského národného výboru v Bratislave v spolupráci so Slovenskou komisiou pre investičnú
výstavbu a Mestským národným výborom v Bratislave pripraviť návrh na vyčlenenie časti
investorskej činnosti z Krajského investorského útvaru v Bratislave pre investície na území
mesta Bratislavy a na vytvorenie osobitného útvaru pri Mestskom národnom výbore
v Bratislave.

Uvedený návrh bol vypracovaný a predložený rade MsNV v Bratislave a rade ZsKNV
v Bratislave uznesením číslo 340 zo dňa 10. novembra 1964. Súhlas vyslovila rada MsNV
i rada ZsKNV v Bratislave uznesením číslo 169 zo dňa 16. novembra 1964.

Na základe uvedeného Mestský národný výbor v Bratislave podľa uznesenia
Povereníctva SNR č. 246 zriadil Mestský investorský útvar so sídlom v Bratislave, Vajnorská
cesta, ako samostatnú rozpočtovú organizáciu dňom 1. apríla 1965. Útvar vykonával funkciu
priameho investora na úseku komplexnej bytovej a občianskej výstavby a účelových stavieb.
Riadila ho rada MsNV v Bratislave prostredníctvom komisie pre výstavbu a odboru výstavby.
Rada MsNV bola jeho nadriadeným orgánom.

MIÚ bol riadený Mestským národným výborom v Bratislave a prostredníctvom neho
Západoslovenským Krajským národným výborom.

Novovytvorený útvar zabezpečoval investičnú výstavbu na území mesta Bratislavy
v plnom rozsahu, t. j. výhľadové plánovanie, majetkovo-právnu prípravu staveniska,
projektovú prípravu, vykonávanie stavebného dozoru, preberanie stavieb od dodávateľov
a odovzdávanie stavieb užívateľom. Okrem toho si vo vlastnej kompetencii riešil kádrovú
politiku svojich zamestnancov. Tento samostatný útvar pre riadenie a zabezpečovanie
investičnej činnosti na úseku bytovej a občianskej výstavby sa vytvoril z existujúceho stavu
pracovníkov Krajského investorského útvaru, ktorí v organizácii tohto útvaru už výstavbu
mesta Bratislavy zabezpečovali.
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Organizačné členenie útvaru bolo:
1. Sekretariát riaditeľa
2. Úsek ekonomický
3. Úsek technický
4. Úsek prevádzkový.

V uvedenom zmysle rada MsNV uznesenie č. 87 zo dňa 13. apríla 1965 schválila
s pripomienkami predložený návrh na organizačný poriadok MIÚ.

Mestský investorský útvar v uvedenom rozsahu pôsobnosti účinkoval až do 30.
septembra 1968. Plenárne zasadnutie Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy
dňa 26. júla 1968 zrušilo Mestský investorský útvar ako rozpočtovú organizáciu v zmysle § 39
zákona č. 59/1967 Zb. o národných výboroch dňom 30. septembra 1968 a dňom 1. októbra 1968
zriadilo inžiniersku organizáciu ako hospodársku organizáciu s názvom Podnik pre investičnú
výstavbu Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy so skratkou „INVESTING“
a predmetom činnosti:
a) Zabezpečovanie komplexnej bytovej výstavby vo všetkých odvetviach riadené NVB,
investičnej výstavby pre iných investorov.
b) Zabezpečoval zmluvy o spolupráci a projektovej a organizačnej príprave stavieb, vykonával
a posudzoval výberové konania, úplnosť predprojektovej dokumentácie, dodával projektovú
dokumentáciu, výrobne zabezpečoval realizáciu stavieb, spolupracoval na výhľadovom pláne
investičnej výstavby, zabezpečoval koordináciu prác na stavbách z hľadiska priamych
dodávateľov, vykonával dozor nad kvalitou dodávok a prác a preberal práce od dodávateľov,
verejnoprávne prejednával stavby, majetkovo-právne usporadúval staveniská, kontroloval
financovanie, priebežne preberal práce a robil konečné vyúčtovanie stavieb, organizoval
komplexné vyskúšanie a prevzatie dokončených stavieb od dodávateľov a odovzdanie
investorovi, vyhodnocoval skúšobnú prevádzku, uvádzal stavby do trvalej prevádzky vrátane
verejnoprávneho konania.
c) Vykonával odbornú činnosť súvisiacu s prípravou investičnej výstavby, najmä: konzultačnú
a poradenskú činnosť, spracovanie objemových a technicko-ekonomických štúdií, rozbory
efektívnosti, spracovanie koncepčných podkladov, odborné posudky a expertízy, zaškolenie
kádrov pre údržbu a obsluhu stavieb, výhľadové koncepcie a plány, ostatná práca z oblasti
investorskej činnosti.
d) V rámci oprávnenia podľa vyhlášky ŠKT číslo 108/55 Zb. vykonával projektovú činnosť,
hlavne: spracúval projektové úlohy, vyhotovoval projektovú a rozpočtovú dokumentáciu
v rozsahu oprávnenia.

Rada NVB na zasadnutiach dňa 10. júna a 2. júla 1968 prejednala po predchádzajúcom
skúmaní väzieb a okolností a odporučila plénu NVB schváliť zriadenie inžinierskej organizácie
ako hospodárskej organizácie NVB z doterajšieho Mestského investorského útvaru.

– . –

V roku 1969 Archív hlavného mesta SSR Bratislavy prevzal od Mestského
investorského útvaru, resp. jeho nástupcu Investingu dokumentáciu sídlisk a drobných stavieb
v Bratislave, ktoré zabezpečoval pôvodca fondu. V štádiu spracovávania materiálu v máji 1972
sme dodatočne prevzali z Krajského projektového ústavu asi 3 500 kusov skrátených plánov,
ktoré dokompletizovali dokumentáciu sídlisk 500 bytov, Trávniky, Ostredky a Štrkovec. Aj
napriek mimoriadnej snahe skompletizovať tento materiál sa nám nepodarilo.

Materiál sme neskartovali.
Vnútorná spisová agenda útvaru sa zachovala len minimálne. Táto istá situácia je aj pri

dokumentačnom materiáli sídlisk a drobných stavieb. Veľa plánov bolo rozpožičaných
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inštitúciou, lebo vo fascikloch sme našli odkazové lístky o zapožičaní dokumentácie. Jej
terajších vlastníkov sme však nemohli zistiť.

Prevzatý materiál bol v zlom stave, znečistený a rozhádzaný. Asi 15% materiálu boli
skrútené matrice, ktoré sme vystierali a roztriedili. Boli veľmi poškodené, lebo pauzák sa lámal.
Pri usporiadaní fondu sme našli pomerne dosť materiálu, ktorý patril do fondu Útvaru hlavného
architekta hlavného mesta SSR Bratislavy, ktorý sme vytriedili a založili do fondu ÚHA.
Vyskytujú sa plány, ktoré sú vyhotovené kompletne, ale stavby sa nerealizovali (kino na
Košickej ulici, Zjazdový palác v Petržalke, telocvičňa na Koceľovej ulici atď.). Ponechali sme
len také, ktoré sú svojou koncepciou zvláštne a predpokladá sa ich prípadné využitie
v neskoršom období.

Fond pozostáva z úradných kníh, podrobných územných plánov a dokumentačného
materiálu stavieb (projekty s príslušnými písomnosťami).

Časové rozpätie fondu je obdobie rokov 1947 – 1970.
Najväčším nedostatkom fondu je tá skutočnosť, že vo väčšine prípadov na plánoch sa

neuvádzajú pomenovania ulíc a čísla domov, ku ktorým boli projekty vyhotovené. Stalo sa tak
z toho dôvodu, lebo projekty boli vyhotovené skôr, ako boli príslušné ulice pomenované. Iba
sídlisko Päťsto bytov malo ulice pomenované. V tomto prípade sme objekty usporiadali podľa
ulíc a ulice podľa abecedy.

Dokumentáciu z fondu možno využívať pre adaptačné, rekonštrukčné a havarijné práce
v praktickom živote, ako aj pre výskum výstavby mesta v tomto období.

– . –

Pri riešení otázky fondu sme stáli pred komplikovaným problémom. V zmysle
Základných pravidiel v našom prípade by šlo o tri fondy (MIBOV, MIÚ a INVESTING).
Všetky tri organizácie však veľmi úzko nadväzovali na činnosť predchodcu, prebrali jeho
materiál, pokiaľ sa týkal výstavby neukončených objektov a mnohých prípadoch preberal aj
dokumentáciu referátov Národného výboru v Bratislave. Keďže termíny výstavby objektov
alebo celých sídlisk sa neprekrývali s dobou existencie jednotlivých útvarov a manipulácia
prebiehala bez ohľadu na existenciu toho – ktorého útvaru, rozhodli sme sa pre vytvorenie
jediného fondu útvaru INVESTING-u, aj napriek tomu, že materiál Investingu sme doposiaľ
neprevzali. Bude však tvoriť pramene k ďalšiemu zväzku inventára po jeho prevzatí
a spracovaní.

Dokumentačný materiál sme rozdelili na dve skupiny: malé (jednotlivé) stavby
a sídliská. Malé stavby sme rozdelili podľa ulíc a ulice podľa abecedy. Materiál obsahuje:
bytovú výstavbu, úrady, školy, internáty, domovy, nemocnice, cesty a rôzne iné objekty.

Spracovali sme tieto sídliská: Februárového víťazstva, Hostinského, Karlova Ves,
Košická, Krasňany, Kútiky, Malinovského, Miletičova, Ostredky, Päťsto bytov, Pekná cesta,
Podhradie, Pošeň, Rovnice, Ružová dolina, Steinerova ulica, Štrkovec, Trávniky a Záhradnícka
ulica.

Pri sídliskách sme zachovali tento postup: Organizácia výstavby (spisy), celosídliskové
riešenie, súhrnná správa, ekonomická správa, architektúra (stavebná), statika, vzduchotechnika,
zdravotechnika, elektroinštalácia, výťahy, terénne a sadové úpravy a rozpočet.

Podľa tejto schémy sme usporiadali materiál. Ale v niektorých prípadoch sme postup
nemohli presne zachovať, lebo celosídliskové riešenie bolo uložené chronologicky a niektoré
súhrnné správy a celosídliskové riešenie je uvedené na konci.

Na plánoch boli vyznačené typy stavieb s nasledujúcimi značkami (skratkami)
a názvami:

- BA – typy panelov z bratislavskej panelárne
- TO2D, TO6B, TO8B – rozvinuté typy panelov
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- POS – pavilón obytnej skupiny (služby pre päťsto bytov)
- LB – liaty betón
- MB – montovaný betón
- SBV – sústredená bytová výstavba
- D1, D7 – pracovné názvy blokov
- R, S, T – pracovné názvy blokov
- VMB – vysokopodlažný montovaný betón
- distribučná jednotka – obchody
- experimentálna stavba – skúšobná stavba
- zadávací projekt – započatie stavby podľa skráteného rozpočtu (ešte pripúšťal zmeny)
(ináč aj úvodný projekt).
- vykonávací projekt – (definitívny)
- jednostupňová dokumentácia – spája úvodný a vykonávací projekt.

Objekt je priestorovo oddelená alebo aspoň technicky samostatná časť stavby. Objekt
tvorí jeden alebo aj viac domov. Do objektu sa zahrňujú vnútorné siete elektrického svetelného
vedenia a vnútorná telefónna sieť od miesta pripojenia na verejné investície, vodovodné,
kanalizačné, vykurovacie a plynové siete, aj vývody do 1 m za vonkajšiu stenu objektu.

Blok je nábor bytových objektov a ich základná technická a občianska vybavenosť. Za
uvedenú časť bloku sa považuje taká jeho časť, ktorú nemožno uviesť do užívania samostatne.

Dom je každá stavebne oddelená časť objektu s vlastným schodom a schodiskom. Pre
takúto časť objektu sa niekedy používa označenie sekcia. Dom je totožný s objektom len vtedy,
ak má objekt jeden hlavný vchod a jedno schodisko.

Súhrnná výstavba: Za súhrnnú výstavbu považujeme výstavbu územia aj prevádzkovo
uceleného súboru (sídliska), ktoré je realizované vrátane občianskeho a technického vybavenia
v súvislom časovom období.

Okrsok je súbor bytových objektov a ich základná technická a občianska vybavenosť.
Za ucelenú časť okrsku sa považuje taká jeho časť, ktorú možno uviesť do užívania samostatne.

Usporiadanie a inventarizáciu fondu sme uskutočnili v rokoch 1972 – 1973.
Pri niektorých sídliskách sú uvedené okrsky podľa písmen abecedy (A, B, C, D atď.)

a pri nich čísla blokov (1, 2, 3). Na koniec sídliska sme dali čísla blokov numericky za sebou,
ak nemali uvedené okrsky (ulica Februárového víťazstva). Pri Päťsto bytoch sme ulice
usporiadali podľa abecedy. V zátvorkách uvedené čísla znamenajú počty plánov. Pri sídlisku
na Steinerovej ulici bloky boli označené písmenami A – P. Dobrou pomôckou pri
kompletizovaní boli zákazkové čísla, ktoré nasledovali numericky za sebou (napr. blok A –
U 00307, S – U 00308, C – U 00309 atď.). Za písmenom P boli už len základné čísla. U sídliska
na ulici Februárového víťazstva tvorí inventárnu jednotku okrsok (A, B, C) a nie čísla blokov,
lebo tieto znamenali brány – vchody.

Usporiadanie podľa organizačnej štruktúry útvaru nevyhovuje, lebo činnosť všetkých
zložiek organizácie sledovali realizáciu výstavby každej stavebnej jednotky. Iba úradné knihy
podávajú obraz o vnútornej činnosti útvaru. Vyčlenili sme ich a usporiadali a zaradili na
začiatok fondu. Za nimi nasledujú územné plány mesta, ktoré zmapovali základný pohľad na
súčasnú i budúcu koncepciu výstavby v Bratislave.

Štruktúra inventára je nasledujúca:

Úvod
1. Úradné knihy (zápisnice, rozbory, evidencia).
2. Územné plány mesta.
3. Dokumentácia:
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a) Malé stavby (komunikácia, kanalizácia, vodovod, osvetlenie, geológia,
zastavovacie, polohopisné a výškopisné plány, situačné plány, súhrnné,
ekonomické správy, rozpočty, investičné úlohy, projekty organizácia výstavby,
architektúra, statika, zdravotechnika, jednotlivé objekty, ústredné kúrenie,
vzduchotechnika, elektroinštalácia, plynofikácia, cesty a terénne úpravy,
interiéry, finančné náklady atď.)
b) Sídliská (výkupy pozemkov, asanačné plány, investičné úlohy, finančné
náklady, schvaľovačky, zastavovacie, úvodné plány, súhrnné správy,
organizácia výstavby sídliska, rozhodnutia, posudky, elektrické, plynové,
kanalizačné, vodovodné a spojové siete, komunikácia a terénne úpravy,
spoločné vybavenia sídliska, obchodné, školské, zdravotné a športové
zariadenia, jasle, garáže, ústredné kúrenie, technické správy, rozpočty,
architektúra, statika atď.)
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1. Úradné knihy

1 1955 MIÚ 1
Organizačný poriadok Krajského investorského útvaru v Bratislave.
Odpis; papier; slovenská; 21 listov; neviazaná;
21 x 30 cm

2 1958 MIÚ 2
Zápisnice z gremiálnych porád konaných na útvare Generálneho investora (GIBOV)
v Bratislave.
Cyklostylová; papier; slovenská; 69 listov; neviazaná;
23 x 31 cm

3 1961 MIÚ 3
Kompletný rozbor Mestského investorského útvaru.
Cyklostylová; papier; slovenská; 98 listov, brožovaná;
21 x 29 cm

4 1965 MIÚ 4
Koordinačný plán výkopov a rozkopávok pre inžinierske siete na mestských a cestných
komunikáciách a na verejných priestoroch.
Cyklostylová; papier; slovenská; 48 listov; neviazaná;
23 x 31 cm

5 1958 MIÚ 5
Evidencia názvov a čísla akcií stavieb na sídliskách. (Ul. Febr. víť., Košická, Krasňany,
Malinovského, Steinerova).
Rukopis; papier; slovenská; 43 listov; neviazaná;
21 x 29 cm

6 1964 – 1969 MIÚ 6
Evidencia hospodárskych zmlúv na projektové práce v jednotlivých sídliskách. (sídliská
K. Ves – Kútiky, Kramáre, Krasňany, Ostredky, Pošeň, Rovnice, Trávniky).
Rukopis; papier; slovenská; 59 listov; neviazaná;
21 x 24,5 cm

7 1964 MIÚ 7
Evidencia hospodárskych zmlúv na stavbu sídlisk. (sídliská Košická, Miletičova,
Ostredky, Pošeň, Ružová dolina, Steinerova, Štrkovec, Trávniky).
Rukopis; papier; slovenská; 98 listov; neviazaná;
20,5 x 30 cm

2. Územné plány mesta

8 1955 MIÚ P1
Podrobný územný plán mesta Bratislavy – I. etapa – asanácia pre výstavbu, urbanistické
ukazovatele, vybavenosť a organizačné členenie.
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Tlač; papier; súčasný stav dokreslený – ručne kolorovaný; M = 1 : 2000; formát 20 x
A4;
105 x 119 cm

9 1955 MIÚ P2
Podrobný územný plán mesta Bratislavy – stavebno-technický prieskum, obvod A.
Tlač; papier; súčasný stav dokreslený – ručne kolorovaný; M = 1 : 2000, formát 20 x
A4
105 x 119 cm

10 1955 MIÚ P3
Podrobný územný plán mesta Bratislavy – návrh komunikácií, obvod A.
Tlač; papier; súčasný stav dokreslený – ručne kolorovaný; M = 1 : 2000, formát 20 x
A4
105 x 119 cm

11 1955 MIÚ P4
Podrobný územný plán mesta Bratislavy – cesty a sadovnícke úpravy, obvod A.
Tlač; papier; súčasný stav dokreslený – ručne kolorovaný; M = 1 : 2000, formát 20 x
A4
105 x 119 cm

12 1955 MIÚ P5
Podrobný územný plán mesta Bratislavy – návrh rozvodu elektrickej siete a plynovodu,
obvod A. Stavebno-technický prieskum.
Tlač; papier; súčasný stav dokreslený – ručne kolorovaný; M = 1 : 2000, formát 20 x
A4
105 x 119 cm

13 1955 MIÚ P6
Podrobný územný plán mesta Bratislavy – súčasný stav technických zariadení, obvod
A.
Tlač; papier; súčasný stav dokreslený – ručne kolorovaný; M = 1 : 2000, formát 20 x
A4
105 x 119 cm

14 1955 MIÚ P7
Podrobný územný plán mesta Bratislavy – návrh na vybudovanie vodovodu
a kanalizácie, obvod A.
Tlač; papier; súčasný stav dokreslený – ručne kolorovaný; M = 1 : 2000, formát 20 x
A4
105 x 119 cm

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



12

3. Dokumentácia

a) Malé stavby

15 1964 1 – 2
Bajkalská ulica – Prehliadková plocha. 1

Komunikácie (15); rozšírenie komunikácie (4); kanalizácia a vodovod (11); verejné
osvetlenie (7); geológia a zastavovací plán (1); polohopisný a výškopisný plán (4);
situačné plány (4).

1964 2
Súhrnná správa; ekonomická správa; rozpočet.

16 1961 – 1967 3 – 18
Bernolákova ulica 3 – Študentský domov J. Hronca (SVŠT). 3

1961
Investičná úloha výstavby internátu; projekt organizácie výstavby; ekonomická správa;
architektúra (26).

1963 4 – 5
Architektúra; spoločensko-športová časť (96).

1961 – 1963 6 – 7
Statika; administratívna časť (5); spoločensko-športová časť (107).

1961 – 1963 8
Zdravotechnika; administratívna časť (5); spoločensko-športová časť (37); adaptácia
zosilovacej tlakovej stanice (2).

1963 – 1964 9
Ústredné kúrenie; administratívna časť (4); spoločensko-športová časť (18); úprava
zauhlovacieho a odpopoľňovacieho zariadenia (2).

1963 10
Vzduchotechnika (21).

1961 – 1966 11
Elektroinštalácia; administratívna časť (20); spoločensko-športová časť (29).

1961 – 1963 12
Oznamovacie zariadenie (10); projekt telefónnej ústredne (6); výťahy (5); prípojky,
kanalizácia vodov. a plynov (3); situačný plán (1); cesty a terénne úpravy (6); situačný
plán (2); sadovnícka úprava situačný plán (1).

1962 13
Interiéry (106).

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



13

1962 – 1967 14
Záznam o financovaní stavby; objednávky na technologické zariadenie.

1967 15
Rekapitulácia rozpočtových nákladov.

1961 – 1964 16
Upresnenie o časovom pláne výstavby; prejednávanie rozpočtovej dokumentácie;
schválenie generálneho riešenia.

1961 – 1963 17 – 18
Rozpočty.

17 1960 – 1963 19 – 22
Bezručova ulica 3 – 5 – Adaptácia nemocnice.

1960 19
Architektúra (4); interiéry (36).

1960 20
Zdravotechnika (29); situačný plán (1).

1960 21
Elektroinštalácia (36).

1963 22
Oznamovacie zariadenie (20); rozpočet.

18 1956 23
Bočná cesta – Trnávka – Budova ateliéru pre stavebno-geologický prieskum.

Technický popis; zastavovacie plány (33).

19 1956 24
Bratislava – Prievoz – Úprava štátnej cesty.

1956 24
Stavebné plány (10).

20 1957 25
Brnianska – Drevársky výskumný ústav – Obytný dom 12 b. j.

1957 25
Architektúra (33); elektroinštalácia (15); sanitná inštalácia (13); ústredné kúrenie (11).

21 1959 – 1961 26
Cádrova ulica 23 – Školská budova, telocvičňa, družina.

1959 – 1961 26
Elektroinštalácia (3); statika (31); zdravotechnika (20).
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22 1959 27
Červený Kríž – Škola, telocvičňa a jedáleň.

1959 27
Stavebné plány (4).

23 1953 28 – 29
Dostojevského – Továrenská ulica – ČSD 28 b. j.

1953 28
Architektúra (89).

1953 29
Ústredné kúrenie (16).

24 1957 – 1960 30 – 35
Duklianska ulica 6 – Detská fakultná nemocnica.

1957 – 1960 30
Situačný plán (1); posudok o základovej pôde (1); situačný plán (1); architektúra (49);
situačný plán (3).

1957 – 1963 31
Statika (105); zdravotechnika (21).

1960 32
Ústredné kúrenie (26); vzduchotechnika (12).

1959 33
Elektroinštalácia (28); oznamovacie zariadenie (6); výťahy (2).

1959 34
Terénne úpravy (3); projekt organizácie výstavby (3).

1959 35
Korešpondencia o priebehu stavby; rozpočet.

25 1961 36
Dunajská ulica – 65 b. j. Stavebné bytové družstvo.

1961 36
Architektúra (18); statika (20).

26 1960 – 1961 37
Dunajská ulica – Trafostanica ku Krajskej detskej nemocnici.

1961 37
Projekt organizácie výstavby (2); situačný plán (1).
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1960 37
Architektúra (6); situačný plán (3); elektroinštalácia (4); situačný plán (2); rozpočet.

27 1952 – 1955 38 – 42
Hollého ulica č. 11 – 13.

1952 38
Architektúra (62).

1952 39
Detaily stolárskych a klampiarskych prác (33).

1952 40
Kanalizácia, vodovod (29).

1955 41
Sklady – stavebné (10); vzduchotechnika (3); výťahy (17); stavebný denníka a rozpočet.

1962 – 1965 42
Hollého ulica č. 11 – 13 zariadenie CO.

1965 42
Architektúra (3).

1962 42
Rozpočet.

28 1956 43
Hollého – ul. Československej armády 514 b. j.

1956 43
Stavebné plány (76).

29 1959 44
Bratislavský hrad.
Investičná úloha rekonštrukcie hradu, spracovaná Vlastivedným ústavom mesta
Bratislavy.
Cyklostylovaná; papier; slovenská; 70 listov; viazaná;
21 x 30 cm.

30 1965 45
Koceľova ulica 24/a – ZDŠ internátna pre chybne hovoriace deti. Telocvičňa pri škole
(nerealizovaná).

1965 45
Ekonomická správa (1); architektúra (22); situačný plán (1); statika (27);
zdravotechnika (8); situačný plán (1); ústredné kúrenie (5); vzduchotechnika (1);
elektroinštalácia (7).
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31 1961 – 1962 46 – 47
Konventná 4a – 27 b. j. Družstevný dom.

1962 46
Súhrnná správa; ekonomická správa; architektúra (19); statika (5); elektroinštalácia (8);
zdravotechnika (7); ústredné kúrenie (7).

1962 47
Výťah (5); zameriavanie starého stavu (2); organizácia výstavby; rozpočet.

32 1964 – 1966 48 – 51
Kremeľská ulica (Devín) – 9/9 tr. Škola – prístavba.

1964 48
Architektúra (35); statika (62).

1966 49
Zdravotechnika (20); ústredné kúrenie (26); vzduchotechnika (1); elektroinštalácia (17);
vonkajšia kanalizácia, vodovod, plyn (5); situačný plán (1); cesty a terénne úpravy (4);
situačný plán (1).

1964 50
Rozpočet.

1964 – 1966 51
Dôvodové správy – faktúry.

33 1965 52
Lamačská cesta – Krematórium.

1965 52
Cesty a terénne úpravy – inžinierske siete (19).

34 1959 – 1961 53 – 57
Limbová 17 – Kramáre – Mestská nemocnica.

1959 53
Úvodný projekt; sprievodná správa; lokalitný program a vyjadrenie k investičnej úlohe;
výpočet plôch a miestností; statika (15); vonkajší obvod a kanalizácia (7); situačný plán
(2); elektro (1).

1960 54
Hliníkové panely – dielenské výkresy (50).

1961 55
Hliníkové panely (50).

1960 56
Vnútorné zariadenie (52).
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1960 57
Vnútorné zariadenie (76); sadovnícke úpravy (2).

35 1959 58
Limbova 17 – Kramáre – TBC nemocnica.

1959 58
Architektúra (20); statika (1); zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (6); oznamovacie
zariadenie (4); komunikácie (1).

36 1959 59 – 61
Makarenkova 13 (Petržalka) – 11/23 tr. škola.

1959 59
Súhrnná správa; ekonomická správa; projekt organizácie výstavby (3); architektúra
(60); situačný plán (1).

1959 60
Statika (92); zdravotechnika (16); situačný plán (1).

1959 61
Ústredné kúrenie (20); elektroinštalácia (41); cesty a terénne úpravy (3); situačný plán
(1).

37 1963 62
Malinovského ulica – Unitas – Materská škola.

1963 62
Súhrnná správa; technická správa (4); architektúra (20); statika (4); zdravotechnika (11);
ústredné kúrenie (6); elektroinštalácia (8); rozpočet.

38 1958 – 1959 63
Mudroňova – Búdková – Červený kríž – Úprava prvého úseku ciest.

1958 – 1959 63
Projekt organizácie výstavby (1); výkaz plôch; technická správa; výpočet kubatúr;
stavba cesty (23).

39 1958 64
Mýtna ulica 21 – CO pre zdravotnícke stredisko.

1958 64
Architektúra (5); statika (6); elektro (1); zdravotechnika (2); vzduchotechnika (4);
rozpočet.

40 1962 65 – 70
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu – Planetárium pri PKO.
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1962 65
Zadávací projekt; posudok o základovej pôde; statika (7); zdravotechnika (5); elektro
(8); cesty a terénne úprav (6); projekt organizácie výstavby (7).

1962 66
Rozpočet; správy o prevedení prác pre zdravotechniku a ústredné kúrenie.

1962 67
Vykonávací projekt; zastavovací plán; architektúra (58).

1962 68
Statika (72).

1962 69
Interiéry (14); zdravotechnika (13); ústredné kúrenie (22).

1962 70
Klimatizácia (13); elektro (15); vodovod a kanalizácia (5); cesty a terénne úpravy (11);
rozpočet.

41 1962 – 1964 71 – 75
Nad lomom – 15 triedna osobitná škola s internátom.

1962 71
Architektúra (24); situačný plán (2).

1962 72
Statika (12); zdravotechnika (12).

1962 73
Ústredné kúrenie (5); situačný plán (1); elektroinštalácia (18); situačný plán (1).

1964 74
Vonkajšie siete kanalizácia, vodovod, plynovod (5); situačný plán (1).

1964 75
Projekt organizácie výstavby; súhrnná správa; rozpočet k úvodnému projektu; záznamy
z konzultácie úvodného projektu stavby.

42 1960 – 1961 76
Nekrasova ulica – 8/15 tr. osobitná škola, ústav oligofrenných detí.

1960 – 1961 76
Architektúra (75).

43 1960 77
Osmolovova ulica – Mlynská dolina – Študentský domov Ľ. Štúra.
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1960 77
Investičná úloha stavby; hospodársko-politické zdôvodnenie a účel stavby, územné
rozhodnutie o umiestnení stavby možnosti zásobovania plánovanej výstavby
elektrickou energiou.

44 1961 – 1962 78 – 81
Palackého ulica 3 – ZDŠ – Rekonštrukcia kotolne.

1961 78
Ústredné kúrenie (38).

1961 79
Ústredné kúrenie (71).

1962 80
Rozpočet.

1962 81
Rozpočet.

45 1966 82 – 90
Petržalka – Spoločenský pavilón (nerealizované).

1966 82
Všeobecné technické údaje (4); dokumentácia zemných prác (7).

1966 83
Dokumentácia oceľovej konštrukcie (14); dokumentácia železobetónovej konštrukcie
(19).

1966 84
Stavebná vykonávacia dokumentácia (32).

1966 85 – 86
Dokumentácia strojníctva (54).

1966 87
Energetika (43).

1966 88
Rozhlasové zariadenie (13); stavebné detaily (9); zámočnícke, stolárske a kamenárske
práce (16).

1966 89
Telefón, hodinkové zariadenie a rozhlas po drôte (1); výťahy (1); interiéry a nábytok
(16).

1966 90
Rozpočty.
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46 1963 91
Pionierska ulica – Kruhová garáž.

1963 91
Stavebné (4).

47 1965 – 1966 92 – 94
Pod lipami – Vajnory 24 b. j.

1965 92
Súhrnná správa; architektúra (55).

1965 93
Statika (10); zdravotechnika (26); ústredné kúrenie (27).

1965 94
Elektroinštalácia (36); spoločná televízna anténa (9).

1966 94
Vonkajšie rozvody (3); vonkajšia kanalizácia vodovod a plynovod (4); smetníky (4);
cesty a terénne úpravy (4); súčasť tejto bytovej jednotky je aj samoobsluha; distribučná
jednotka – samoobsluha; statika (21); zdravotechnika (4).

48 1960 – 1963 95 – 99
Považská cesta – Spojovacia cesta medzi Trnávkou a Vajnorskou cestou.

1960 95
Polohopisné plány (22).

1960 96
Projekt organizácie výstavby; zabezpečovacie zariadenie (2); vodovod (6); križovatka
(6); trolejové vedenie (1); verejné osvetlenie (7).

1963 97
Verejné osvetlenie (43).

1963 98
Rozpočet.

1963 99
Evidenčné karty stavby, faktúry, stavebné denníky.

49 1963 100
Prašná ulica (Prievoz) – Slobodáreň Hydroprojektu.

1963 100
Architektúra (17); situačný plán (4); sanitná inštalácia (22); elektroinštalácia (7);
ústredné kúrenie (13); rozpočet.
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50 1964 101
Pražská ulica 29/B – Odkanalizovanie suterénu.

1964 101
Technická správa; kanalizácia (10).

51 1963 102
Prešovská ulica 34 – administratívna budova.

1963 102
Výmenníková stanica; stavebné (8); hospodárska zmluva; stavebný denník; faktúry;
rozpočet.

Prešovská ulica 34 – Spoločná výmenníková stanica s primárnym horúcovodom.

1963 103
Ekonomická správa; projekt organizácie výstavby (2); architektúra (8); statika (10);
napojenie a meranie spotreby tepla (13); rezy pripojených šachiet (8); výmenníková
stanica (8); elektroinštalácia (2); rozpočet.

52 1961 104
Priemyselná ulica A1 – 4, B1 – 4 – 224 b. j.

1961 104
Elektrovody (2); návrh hospodárskych zmlúv; penalizovanie; korešpondencia;
arbitrážne konanie; prejednávanie terénnych úprav.

53 1958 – 1960 105
Prievoz – Interná liečebňa.

1958 – 1960 105
Stavebné (7); situačný plán (3); korešpondencia; schvaľovacie rozhodnutia odb.
výstavby; lokalitný program stavby; návrh hospodárskej zmluvy; investičná úloha
výstavby Internej liečebne.

54 p.č. 9507/2; 9509, 9510/11 1957 106
Prievozská cesta M 53 – 56 28 b. j. – Obytný dom z tufobetónových blokov.

1957 106
Zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (8); elektroinštalácia (7); technická správa;
rozpočet.

55 1959 – 1961 107
Riznerova ulica – Planetárium a ľudová hvezdáreň (nerealizované).

1 Záznamy, ktoré sú písané kurzívou, predstavujú rukopisné dodatky a poznámky, vpísané do tlačenej verzie
inventára zamestnancami AMB.
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1959 107
Posudok o základovej pôde; projekt organizácie výstavby (1); stavebné (4); ústredné
kúrenie (4).

1961 107
Likvidácia verejného vodovodu (1); súhrnná správa; rozpočet; foto (3).

56 1963 108
Royova ulica (Patrónka) – Družstevná výstavba Doprastavu 28 b. j. bloky 3JK, L, M.

1963 108
Architektúra (13); situačný plán (2); statika (1); ústredné kúrenie (1); sanitná inštalácia
(9); vodovod, kanalizácia, plynovod (2); situačný plán (1); úprava priestranstva (3);
rozpočet.

57 1957 – 1962 109
Slavín – II. etapa výstavby.

1957 – 1962 109
Súhrnná správa; architektúra (3); situačný plán (1); žulové vence, žulová váza (4); foto
(1); statika (1); zdravotechnika (3); elektroinštalácia (1); rozpočet, situačný plán (3);
výškové zameranie terénu; šalovacie a armovacie plány (9).

58 1969 110 – 113
Slovinská 24 – Detský domov triediaci Trnávka.

1969 110
Situačný plán (1); architektúra (26).

1969 111
Statika (24); zdravotechnika (16).

1969 112
Ústredné kúrenie (23); elektroinštalácia (18); vonkajšie rozvody (8); cesty a terénne
úpravy (4); situačný plán (1).

1969 113
Dôvodové správy; rozpočet.

59 1959 114
Stará vinárska – Výstavba cesty.

1959 114
Doplnková dokumentácia; investičná úloha (6); situačný plán (1); výstavba (9); situačný
plán (3); káble – kladenie (6).

60 1965 115 – 116
Thälmannova ulica – Internát.
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1965 115
Súhrnná a ekonomická správa; zastavovací plán situačný (1); stavebná časť – statika
(19).

1965 116
Zdravotechnika (11); ústredné kúrenie (8); elektroinštalácia (9); výmenníková stanica
(15); adaptácia krovu (1); káblová prípojka (1); rozpočet.

61 1967 117
Tomášikova 1909 – Ružinov – Administratívna budova ObNV II.

1967 117
Elektroinštalácia (10); cesty a terénne úpravy (4).

62 1964 118 – 119
Trnavská cesta – 25 tr. Všeobecno-vzdelávacia škola.

1964 118
Ekonomická správa; statika (53); elektrovod (22).

1964 119
Rozpočet.

63 1955 120
Ulica 29. augusta – Stavoprojekt.

1955 120
Úprava hál stavebné (6).

64 1962 121
Vajnorská – Trnavská – Štadión – Bratislava – Príjazdová cesta.

1962 121
Zastavovací plán (1); kanalizácia – vodovod (5); projekt organizácie výstavby;
schvaľovacia zápisnica; ekonomická správa; rozpočet.

65 1958 122 – 125
Vajnory – škola – ZDŠ.

1958 122
Investičná úloha na stavbu školy; posudok o základovej pôde; situačný plán (1);
posudok o podzemnej vode (4); situačný plán (2); pozemkové mapy katastrálneho
územia Bratislava – Vajnory (2); zememeračské práce; technická správa.

1958 123
Architektúra (40).

1958 124
Statika (49).
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1958 124
Zdravotechnika (9); vzduchotechnika (5); elektroinštalácia (11); rozpočet.

66 1961 – 1963 126
Vilová ulica – Petržalka – Matador 36 b. j.

1961 – 1963 126
Zdravotechnika (3); elektroinštalácia (7); plynovod (10); kanalizácia (30); technická
vybavenosť; rozpočet.

67 1964 127
Vlárska ulica – Kramáre – Mimoareálna cesta nemocnice.

1964 127
Organizácia výstavby (3); situačný plán (1); posudok o základovej pôde; stavebné (5);
situačný plán (1); vodovod (4); situačný plán (1); kanalizácia (10); situačný plán (3);
elektro (2); situačný plán (1); komunikácie (9); situačný plán (2).

68 1950 128 – 129
Vlčie hrdlo – Slovnaft.

1950 128
Situačný plán závodu Apollo (2); katastrálne územie Podunajských Biskupíc (5);
nízkotlaková kotolňa (9); čerpacia stanica na ropu (2); sklady (12).

1950 129
Stavebné (77); situačný plán (9).

69 1957 130 – 131
Východná stanica Bratislava – 8/9 triedna škola.

1957 130
Architektúra (9); situačný plán (1); statika (17); zdravotechnika (4); ústredné kúrenie
(11); elektroinštalácia (5); oznamovacie zariadenie.

1957 131
Vonkajšia kanalizácia, vodovod (19); interiéry (4); cesty a terénne úpravy (6); situačný
plán (1); rozpočet.

70 1959 132
Zlaté piesky.

1959 132
Úvodný projekt (1 zväzok); technická správa k úvodnému projektu kúpaliska (1
zväzok).

71 1960 – 1961 133 – 134
Žižkova ulica č. 14 (sklad).
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1960 133
Architektúra (31); zdravotechnika (13); vzduchotechnika (10).

1961 134
Projekt organizácie výstavby (4); rozpočet.

72 1960 – 1964 135
Žižkova ulica – Kúpalisko pod Hradom.

1960 – 1964 135
Architektúra (9); zdravotechnika (7); elektro (čerpacia stanica) (1); rozpočet.

73 1954 136
Hospodárske stavby – typizované – Kravíny – teľníky.

1954 136
Rozpis prác a dodávok materiálu; stavebné (35); elektroinštalácia (2); hromozvody (1).

74 1961 137
Nízkopodlažný montovaný betón – Krajský typový podklad.

1961 137
Architektúra (8); statika (24).

75 1961 138
Pôrobetón 36 b. j. – Typový podklad.

1961 138
Architektúra (37); technická správa; rozpočet.

76 1963 139
Vysokopodlažný montovaný betón (typ stavby).

1963 139
Architektúra (14); statika (7); zdravotechnika (9); ústredné kúrenie (6); elektroinštalácia
(7); rozpočet.
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b) Sídliská

Ulica Februárového víťazstva

77 1951 – 1960 140 – 184

1951 – 1958 140
Vykupovanie potrebných pozemkov na stavbu sídliska; asanácia starých budov;
investičná úloha na výstavbu sídliska; orientačné vyčíslenie investičných nákladov;
správy o prejednaní návrhu investičnej úlohy; schválenie investičnej výstavby;
zastavovací plán (2).

1956 – 1957 141
Úvodný projekt výstavby sídliska; súhrnná sprievodná správa k úvodnému projektu;
organizácia výstavby sídliska; rozhodnutie o prípustnosti stavby; oponentský posudok.

1953 – 1955 142
Určenie stavebného obvodu; geologický posudok; meteorologické podmienky;
architektonické podmienky; mapové podklady; spoločné zariadenie sídliska –
investičná úloha; vodovodná sieť; kanalizácia; komunikácie a terénne úpravy;
elektrické trate; verejná zeleň; plynovod; ústredné kúrenie; elektrovod a trafostanica;
telekomunikácia; rozhlas po drôte; verejné osvetlenie.

1959 143
Spoločné vybavenie sídliska; obchodné zariadenia; školské zariadenia; detské jasle;
športové strediská; verejné garáže.

1957 144
Ústredné vykurovanie (6); technická správa.

1958 144
Kotolňa-architektúra (12); zdravotechnika (1); ústredné kúrenie (3); elektroinštalácia
(6).

1957 144
Tepelné rozvody (22).

1961 144
Rozpočet na dočasný teplovodný zdroj.

1958 144
Výmenníková stanica (11).

1957 145
Trafostanica (20).

1951 145
Projekt plynovodu (staré vedenie) (8).
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1957 145
Úvodný projekt plynovodu (2); plynovod – regulačná stanica (2); spojovacie káble (1);
káblový rozvod (9).

1959 146
Verejné osvetlenie sídliska (zviazané plány).

1960 146
Výtvarná výzdoba (34 foto).

1956 – 1957 147 – 149
Cesty (všeobecne) (76).

1957 147 – 149
Cesty (44).

1957 – 1959 150
Cesty (19 + 1 foto); cesty – rozpočet (2).

1957 151
Polohové výkresy križovatiek – priečne profily (27).

1960 151
Terénne úpravy (6).

78 1957 – 1958 152
Panelové garáže. Okrsok „E“ – ulice Kukučínová a Škultétyho

1958 152
Architektúra (49).

1957 152
Statika (25).

1958 152
Zdravotechnika (5); ústredné kúrenie (8); elektroinštalácia (4); rozpočet.

79 1958 – 1963 153
Okrsok „A“
Korešpondencia o priebehu stavby.

1963 154
Blok 3 – 4 ústredné kúrenie. (3).

1962 154
Blok 5 – 6 ústredné kúrenie (1).

1961 154
Blok 5 – 6 vzduchotechnika (3).
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1962 154
Blok 7 – 8 vzduchotechnika (1); ústredné kúrenie (1).

1961 154
Blok 9 – 13 rozpočet.

1958 154
Blok 9 – 21 elektro (9).

1961 154
Blok 14 – 15 rozpočet.

1961 154
Blok 16 – 18 rozpočet.

1961 154
Blok 19 – 21 rozpočet.

1959 154
Blok 25 – 26 – 27 architektúra (4); ústredné kúrenie (2).

1960 154
Blok 31 – 34 ústredné kúrenie (14).

1958 – 1964 155
Garáže pre osobné vozidlá.
Architektúra (14); stavebné (1); elektroinštalácia (7).

1958 – 1962 156
Cesty, terénne úpravy a zeleň (59); technická správa, rozpočet.

80 1957 – 1963 157 – 158
Okrsok „B“

1957 – 1963 157
Blok 1 – 47 korešpondencia o priebehu stavby.

1957 157
Blok 1 – 47 ústredné kúrenie (11).

1958 158
11 triedna škola; ústredné kúrenie (22); rozpočet.

81 1957 – 1964 159 – 165
Okrsok „C“

1958 – 1961 159
Blok 1 – 34 korešpondencia o priebehu stavby.

Technická správa k úvodnému projektu organizácie výstavby sídliska.
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1958 – 1964 160
Zastavovací plán (2); rozvinuté pohľady (1); diaľkový vodovod (3); ústredné kúrenie –
sekundárny tepelný rozvod (6); sekundárne rozvody – rozpočet (6); sekundárny káblový
rozvod (3); rozvod plynovodu (1); vonkajší plynovod (2); rozhlas po drôte, telefón (3);
oznamovacie zariadenie (1); smetníky (6).

1957 – 1964 161
Cesty a terénne úpravy (29); sadovnícke úpravy (12); rozpočet.

1958 162
Blok 1 – 4 ústredné kúrenie (10).

1958 162
Blok 13 – 16 ústredné kúrenie (9).

1958 162
Blok 17 – 18 ústredné kúrenie (9).

1958 162
Blok 19 – 20 ústredné kúrenie (7).

1958 162
Blok 21 – 24 ústredné kúrenie (9).

1958 162
Blok 25 – 30 ústredné kúrenie (17).

1958 – 1959 163
Blok 35 – 36 architektúra (25); statika (54); zdravotechnika (24); ústredné kúrenie (11).

1957 – 1964 164
Elektroinštalácia (38); výťahy (3); rozpočet.

1959 – 1964 165
Blok 37 – 38 architektúra (3); statika (1); zdravotechnika (9); ústredné kúrenie (5);
rozpočet.

1958 165
Obchody stavebné (1).

1958 165
Detské jasle stavebné (1).

1952 – 1958 165
Materská škola stavebná (2); architektúra (37); rozpočet.

1964 165
Oplotenie materskej školy a jaslí (1).
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82 1957 – 1964 166 – 168
Okrsok „D“

1960 – 1965 166
Blok 1 – 23 korešpondencia o priebehu stavby.

1961 167
Blok 21 – 23 architektúra (1); zdravotechnika (1); ústredné kúrenie (1); drenáž (1);
zmena vonkajšej kanalizácie (1).

1963 – 1964 167
Blok 26 technická správa; architektúra (23); statika statický výpočet (17).

1963 – 1964 168
Blok 26 zdravotechnika (7); ústredné kúrenie (12); elektroinštalácia (8).

1957 – 1962 168
Blok 28 verejné osvetlenie (6); rozpočet verejného osvetlenia; kropiaci vodovod (5);
cesty a terénne úpravy (26).

83 1957 – 1965 169 – 171
Okrsok „E“
Blok 13 – 16 korešpondencia o priebehu stavby; úvodný projekt: A – výkresová časť;
B – rozpočtová časť; C – odborné projekty; D – vežový systém (1 zväzok).

1957 – 1958 170
Prepracovanie úvodného projektu okrsku „E“; úvodný projekt organizácie výstavby
(14); technická správa k úvodnému projektu.

1957 170
Zastavovací plán (1); zdravotechnika (2); sekundárne rozvody ústredného kúrenia (1);
ústredné kúrenie (2); elektroinštalácia (3); verejné osvetlenie (1); rozhlas po drôte (1);
telefón (1); cesty a terénne úpravy (11, 1 foto); sadovnícke úpravy (1).

1958 – 1959 171
Primárny rozvod horúcej vody (31); ústredné kúrenie (2); elektrosilové zariadenie (10);
oznamovacie zariadenie – telefón (1); ozmavacie zariadenie rozhlas po drôte (1);
úvodný projekt vonkajšieho plynovodu (1); terénne úpravy (1); rozpočet.

84 1956 – 1957 172
Blok 1 – 4 zastavovací plán (1).

1956 172
Blok 1 architektúra (5).

1956 172
Blok 2 – 3 stavebné (8).

1956 172
Blok 4 stavebné (7).
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1957 172
Rozpočet na stavbu blokov 1 – 4.

1956 172
Blok 5 – 8 zastavovací plán (1); architektúra (25); rozpočet.

1956 172
Blok 9 – 12 stavebné (16).

85 1954 – 1956 173 – 177

1954 – 1956 173
Závodná učňovská škola; korešpondencia o priebehu stavby; investičná úloha; situačky
(3); zariadenie staveniska (2); technická správa ku projektu organizácie výstavby;
architektúra (11).

1955 174
Statika (13); zdravotechnika (4); elektroinštalácia (19); oznamovacie zariadenie (9).

1955 175
Závodná učňovská škola s telocvičňou a jedálňou; architektúra (34).

1954 – 1955 176
Stavebné (30).

1955 177
Vonkajšia kanalizácia, plynovod a vodovod (4).

1955 177
Závodná učňovská škola dielne; architektúra (27); rozpočet.

1955 177
Závodná učňovská škola internát; cesty a terénne úpravy (5); sadovnícka úprava (3).

86 1965 – 1966 177
Hospodárska škola ekonomická; korešpondencia o priebehu stavby; zememeračské
práce (1); elektroinštalácia (5); rozpočet.

87 1955 – 1956 178
II. etapa výstavby sídliska; investičná úloha výstavby sídliska; zastavovací plán (2);
elektrovod a trafostanica (4); plynovodná sieť (1).

1956 179
Vodovod (3); kanalizácia (3); komunikácie (2); rozhlas po drôte (2); verejná zeleň
investičná úloha (1); verejná zeleň (1).

88 1968 – 1970 180 – 182

1970 180
III. etapa výstavby sídliska; situačný a výškopisný plán horúcovodu (3); statika (59).
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1969 181
Ústredné kúrenie (51).

1968 – 1970 182
Kanalizácia (23); rekonštrukcia horúcovodu (4).

89 1954 – 1957 183
Mäsopriemysel; šalovacie plány (1); stavebné (35).

90 1958 184
Montodom I. – VI.; ústredné kúrenie (37).

Viď príloha 184a

Ulica Hostinského

91 1954 – 1963 185 – 188

1954 – 1959 185
Podklady k investičnej úlohe; investičná úloha výstavby sídliska; situácia verejných
komunikácií a vnútroblokových úprav; schválenie výmery na stavbu; posudkové správy
a rozhodnutia Národným výborom odborom výstavby a Krajskej vojenskej správe na
výstavbu sídliska.

1954 – 1959 186
Zastavovacie štúdie (6, 1 foto); asanácia (29); úvodný projekt panelového a vežového
systému BA; sprievodná správa k úvodnému projektu; výkaz potreby stavebných
strojov; technická správa; rozpočet.

1957 – 1958 187
Vodovod (3, 1 foto); kanalizácia (6, 1 foto); stredotlakový plynovod (4); plynovod (3, 1
foto).

1955 – 1958 188
Verejné osvetlenie (19); cesty a terénne úpravy (8); úprava parku (9).

92 1957 189
Blok B (120 b. j.) ústredné kúrenie (19).

93 1957 – 1961 189
Vežový dom systému BA; súhrnné a ekonomické správy; architektúra (29); statika (1);
zdravotechnika (6); ústredné kúrenie (6); elektroinštalácia (6); výťahy (2); silový rozvod
(3); drôtový rozhlas (1); telefón (1); verejné osvetlenie (1).

94 Slimák 1960 – 1961 190 – 191
Obchodné stredisko; architektúra (60).
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1957 – 1962 191
Statika (42); zdravotechnika (6); ústredné kúrenie (7); elektroinštalácia (8); terénne
úpravy (6).

95 1957 – 1959 192 – 193

1959 192
Škola; architektúra (25); statika (10); interiéry telocvične (12); zdravotechnika (8);
ústredné kúrenie (7); elektroinštalácia (12); cesty a terénne úpravy (5); sadovnícka
úprava (1).

1957 193
Rozpočet interiéru; rozpočet stavby.

96 1963 193
Výmenníková stanica; ústredné kúrenie (10).

Karlova Ves

97 1960 – 1963 194 – 195

1960 – 1961 194
Posudok o základovej pôde v r. 1960 (knižný formát).
Papierová väzba; slovenská; zviazaná;
23 x 32 cm.

Podrobný územný plán v r. 1961.
Plátená väzba; slovenská; 121 listov;
21 x 30 cm.

1963 – 1964 195
Štúdia zástavby; ekonomická správa; súhrnná správa (1); komplexný návrh (1);
organizácia výstavby (1); asanačný plán (1); ústredné vykurovanie (9); slaboprúd (1);
výškové zónovanie (1); kanalizácia (4); plynofikácia (1); inžinierske siete (1); občianska
vybavenosť (1); pešie komunikácie (1); dopravná sieť (1); prevádzkové riešenie (1).

98 1963 196
Blok D1 – D7 plán organizácie výstavby (1); architektúra (8); zdravotechnika (2);
ústredného kúrenie (1); elektroinštalácia (silnoprúd) (3); kanalizácia (2); vodovod (2);
dopravné riešenia (1).

Karlova Ves – Kútiky

99 1959 – 1967 197 – 200
Okrsok I.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



34

1967 197
Blok 9 – 12 situačný plán (1).

Blok 10 architektúra (48).

1964 – 1967 198
Blok 11 architektúra (23); stavebné (3); statika (11); zdravotechnika (13); ústredné
kúrenie (12); elektroinštalácia (8); spoločné televízne antény (4); drenáž (3).

100 1966 – 1967 199
Okrsok II.
Blok 40 architektúra (27); statika (13); elektro (9); cesty (14).

1966 200
Základná deväťročná škola 25 triedna; ústredné kúrenie (18).

1959 200
Základná deväťročná škola 17 triedna; statika (23).

Karlova Ves – Rovnice

101 1965 – 1966 201
Zdravotechnika (11); kotolňa-elektro (7); cesty (2); cesty (30).

Ulica Košická

102 1954 – 1965 202 – 218
Úvodný projekt sídliska; žiadosti a rozhodnutia o výstavbe (1); investičná úloha (14);
posudok o základovej pôde (4); asanácie.

1954 – 1958 203
Žiadosť o architektonické schválenie blokov A, B, C (19); zdravotechnika; vodovod,
studne (19); plynovod (1); kanalizácia (42).

1955 – 1959 204
Ústredné kúrenie (7); tepelné rozvody (6); rozvody – statika (8); elektroinštalácia,
trafostanica (5); projekt verejného osvetlenia (Bosáková a Košická ul.) (3);
telekomunikačné zariadenie (rozhlas po drôte) (1).

1957 205
Cesty a terénne úpravy (72).

1955 – 1965 206
Sadovnícka úprava (2); úprava námestia Ľudových milícií; technická a ekonomická
správa (4); architektúra (9); zdravotechnika (8); elektroinštalácia (2); sadovnícka úprava
(2); rozpočet. Fontána na námestí Ľudových milícií; architektúra (2 + 18 foto);
zdravotechnika (4); elektroinštalácia (2); rozpočet.
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1956 – 1962 207
Korešpondencia o priebehu stavby blokov A 1 – 17.

1956 – 1962 208
Korešpondencia o priebehu stavby blokov B 1 – 13, B 20 – 23.

1954 – 1963 209
Korešpondencia o adaptácii kotolne, parovodu blokov A 18 – 20, C 8 – 11, D 1 – 2
o terénnej úprave kanalizácií a osvetlenia.

1956 210
Normálová kalkulácia I. stupňa, normálová kalkulácia II. stupňa, rozborové listy pre
normálovú kalkuláciu, rozpis práce, výmery blokov A 1 – 5.

1956 211
Normálová kalkulácia, rozpis práce, výmery blokov A 6 – 8; A 9 – 12; A 13 – 16.

1956 212
Normálové kalkulácie blokov A 17, A 18 – 20, A 21.

1956 213
Normálová kalkulácia II. stupňa blokov B 1 – 7, B 8 – 13, B 22 – 23.

1956 214
Normálová kalkulácia II. stupňa blokov D 20 – 21.

1957 – 1959 215
Stavebné denníky blokov A 1 – 21.

1958 – 1961 216
Stavebné denníky blokov B 1 – 13, B 22 – 23.

1957 – 1960 217
Rozpočet blokov A 1 – 21.

1956 – 1961 218
Rozpočet blokov B 1 – 13, B 22 – 23, D 20 – 21.

103 1956 219 – 225
Bloky A 1 – 21 stavebné (43 + 6 foto); bloky A 1 – 3 zdravotechnika (8); montážny plán
ústredného kúrenia (13).

220
Bloky A 4 – 5 stavebné (35); statika (13); zdravotechnika (7); ústredné kúrenie (8);
elektro (6).

221
Bloky A 6 – 8 stavebné (27); statika (6); zdravotechnika (7); ústredné kúrenie (6);
elektro (6).
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222
Bloky A 9 – 12 statika (49); ústredné kúrenie (6).

223
Bloky A 13 – 16 stavebné (26); ústredné kúrenie (12); elektro (8); bloky A 17 stavebné
(10); ústredné kúrenie (5); bloky A 18 statika (13).

9737/3, 15, 40, 21 224
Bloky A 18 – 20 stavebné detaily (42); ústredné kúrenie (21); bloky A 19 – 20 statika
(41).

225
Blok A 21 stavebné (28); ústredné kúrenie (5).

104 1956 – 1959 226 – 235

1957 226
Bloky B 1 – 3 ústredné kúrenie, tepelné rozvody (20).

1957 227
Bloky B 1 – 7 stavebné (5 + 1 foto); statika (34); jedáleň; statika (14); vzduchotechnika
(4); ústredné kúrenie (3).

1958 228
Bloky B 4 – 7 stavebné (32); statika (20); ústredné kúrenie (7).

p.č. 9901/5, 9901/3 1956 Bloky 8 – 20 229
Bloky B 8 – 13 stavebné (40).

1956 230
Bloky B 8 – 13 ústredné kúrenie (12); elektro (32).

1957 231
Blok B 14 – 16 interiéry (33); B 14 – 17 ústredné kúrenie (1).

p.č. 9901/5 1956 – 1957 9901/3 232
Bloky B 14 – 20 stavebné (63); bloky B 18 – 20 ústredné kúrenie (12).

1957 233
Blok B 21 stavebné (36); interiéry (39).

1957 – 1959 234
Blok B 21 vzduchotechnika (6); ústredné kúrenie (19).

1956 – 1958 235
Bloky B 22 – 23 zdravotechnika (7); ústredné kúrenie (8); elektro (7).

105 1955 – 1960 236 – 243
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1955 – 1957 236
Bloky C 1 – 25 stavebné (24 + 5 foto); bloky C 1 – 3 ústredné kúrenie (7); bloky C – 4
– 7 stavebné (25); statika (32); ústredné kúrenie (7).

1957 237
Bloky C 8 – 11 stavebné (15); statika (28); ústredné kúrenie (15).

1956 238
Bloky C 12 – 14 architektonický projekt (9); ústredné kúrenie (5); bloky C 15 – 16
stavebné (20); statika (24); ústredné kúrenie (5); elektro (8).

1957 239
Bloky C 17 – 18 stavebné (12); bloky C 17 – 21 detaily (15); bloky C 17 – 18 statika
(10); ústredné kúrenie (6); elektro (6)

1957 240
Bloky C 19 – 20 stavebné (7); statika (6); ústredné kúrenie (6); elektro (6); bloky C 21
stavebné (8); statika (5); ústredné kúrenie (5); elektro (6).

1956 241
Bloky C 22 – 25 stavebné (27); interiéry (6); statika (10).

1956 – 1959 242
Bloky C 22 – 25 zdravotechnika (12); montážny plán ústredného kúrenia (19).

1956 – 1960 243
Bloky C 22 – 25 elektro (5); výmenníková stanica (26).

106 1955 – 1957 244 – 249

D 22 – Trenčianska? 1955 – 1956 244
Bloky D 1 – 23 všeobecné stavebné plány (17 + 9 foto); stavebné detaily (40); interiéry
(23).

1956 – 1957 245
Bloky D 1 – 2 statika (67); ústredné kúrenie (9).

1956 – 1957 246
Bloky D 3 – 10 stavebné (12); ústredné kúrenie (10); elektro (37).

1956 – 1957 247
Bloky D 11 – 14 stavebné (24); bloky D 14 – 17 elektro (3).

1956 248
Bloky D 15 – 21 stavebné plány (80). Gemerská – Košická

1956 249
Bloky D 15 – 21 ústredné kúrenie (14); bloky D 15 – 21 elektroinštalácia (20); bloky D
20 – 21 statika (10); bloky D 22 – 23 ústredné kúrenie (7).
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107 1950 249
Kvačalova ulica 29 – 37 stavebné (7).

108 1954 250
Gumon n. p. SILICA GEL; úvodný projekt (8).

109 1959 250
Ryba n. p. Bratislava; výstavba socialistických zariadení (20).

110 1955 – 1957 251
Garáže (30 + 1 foto).

111 1959 252

252
Kina na Košickej ulici (nerealizované); súhrnná správa; ekonomická správa; stavebné
(46); statika (21).

253
Zdravotechnika (4); vzduchotechnika (12); elektro (31).

254
Interiéry (34).

255
Akustika (15); rozpočet. 255 a

Viď príloha! 255 b
255 c

Krasňany

112 1956 – 1962 256 – 262

1956 – 1961 256
Investičná úloha sídliska Krasňany; schválenie investičnej úlohy; zastavovací plán (19);
asanácia (5 + 6 foto).

1956 – 1963 257
Posudková správa k úvodnému projektu; súhrnná a technická správa; rozhodnutia
o povolení výstavby jednotlivých blokov sídliska Krasňany; vytyčovacia schéma (3);
korešpondencia o výstavbe sídliska.

1957 258
Plynovod sídliska (1); vodovod a CO studne (4); kanalizácia (38).

1957 – 1959 259
Ústredné kúrenie (48); centrálna kotolňa – stavebné (2); elektroinštalácia (3).
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1957 – 1958 260
Verejné osvetlenie (7); transformačná stanica – elektro (1); rozvinuté pohľady (8); cesty
a terénne úpravy (40).

1961 – 1962 261
Sadová úprava (62).

1957 – 1962 262
Odvodnenie – drenáž (4); rozpočet.

113 1959 262
Experimentálna výstavba sídliska; zastavovací plán (6); ekonomická správa; súhrnná
správa k zadávaciemu projektu pre experimentálnu výstavbu.

114 1957 – 1963 262 – 263

1959 262
Blok „A“ č. 4 architektúra (36).

1957 – 1963 263
Bloky „A“ č- 4 zdravotechnika (3); ústredné kúrenie (11).

1959 263
Plynovod (2).

1957 263
Bloky A – E architektúra (27 + 14 foto).

115 1957 – 1959 264 – 265

1959 264
Blok „B“ č. 3 ústredné kúrenie (10).

1957 – 1959 264
Blok „B“ č. 1 – 8 zdravotechnika (15); ústredné kúrenie (21).

1957 – 1959 265
Blok „B“ č. 1 – 8 elektroinštalácia (29); statika (39).

116 1959 266
Experimentálna výstavba; Provizórna kotolňa; zastavovací plán (2); zdravotechnika (6);
ústredné kúrenie (3); elektroinštalácia (6); rozpočet.

117 1957 – 1958 266
Prevádzková budova Kartografického a reprodukčného ústavu v Bratislave-Krasňany;
investičná úloha; technická správa; kanál, voda, plyn (1); ústredné kúrenie (6);
elektroinštalácia (3); sklad CO (1); cesty a terénne úpravy (3); rozpočet.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



40

118 1957 – 1965 267 – 268

1957 – 1965 267
Materská škôlka a detské jasle; korešpondencia o výstavbe; architektúra (20); stavebné
(9); statika (10).

1958 – 1960 268
Zdravotechnika (12); ústredné kúrenie (6); vzduchotechnika (3); elektroinštalácia (6);
výťahy (5); cesty a terénne úpravy (4).

119 1957 – 1958 269

1958 269
Meopta; povolenie výstavby.

1957 – 1958 269
Škola: stavebné (3); cesty a terénne úpravy (1).

120 1961 269
Detské ihriská; kanalizácia, vodovod (2); sadovnícke úpravy (10); rozpočet;
rekapitulačné práce.

121 1957 269
Garáže; stavebné (1).

122 1957 – 1958 269
Kultúrny dom; stavebné (1); adaptácia Kultúrneho domu (2).

123 1957 269
Kúpalisko – šatne; stavebné (1).

124 1962 – 1965 270 – 272

1965 270
Kino; zastavovací plán (1); technická a ekonomická správa; organizácia výstavby;
architektúra (51).

1963 – 1964 271
Statika (13); zdravotechnika (7); ústredné kúrenie (13); elektroinštalácia (18).

1962 – 1965 272
Premietacia kabína (5); oznamovacie zariadenie (4); zemné úpravy (6); rozpočet.

Ulica Malinovského

125 1954 – 1956 273 – 277
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1954 273
Zastavovací plán sídliska; celková sprievodná správa o výstavbe sídliska.

1954 274
Úvodný projekt kanalizácie sídliska (2); kanalizačná sieť (20).

1954 275
Vodovodná sieť (8). transformačná stanica

1956 276
Projekt ciest (50).

1956 277
Terénne úpravy (14).

126 1956 278 – 279

278
Blok 1 – 2 stavebné plány (39).

279
Statika – armovacie a šalovacie plány (69); elektroinštalácia (27).

127 1956 280
Blok 3 – 8 architektúra (29); statika (12); ústredné kúrenie (11); elektroinštalácia (16).

128 1956 281
Blok 7 – 9 statika (8); ústredné kúrenie (6); elektroinštalácia (15).

129 1955 282
Blok 10 architektúra (19); ústredné kúrenie (7).

130 1956 282
Blok 11 ústredné kúrenie (6); elektroinštalácia (10).

131 1956 283
Blok 12 – 13 architektúra (29); statika (8); elektroinštalácia (15).

132 1955 284 – 285

284
Blok 14 – 16 stavebné (33).

285
Stavebné (21); bytová výstavba (14).

133 1955 – 1956 286
Blok 17 – 20 architektúra (15); statika (38).
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134 1955 – 1956 287
Blok 21 – 24 statika (3); kanalizácia, vodovod, plyn (10); ústredné kúrenie (8).

135 1955 288
Blok 25 – 27 architektúra (14); bytová výstavba (11); kanalizácia, vodovod, plynovod
(7).

136 1955 – 1956 289 – 291

1955 289
Blok 28 – 32 stavebné (18).

1955 290
Stavebné (71).

1955 291
Ústredné kúrenie (10); elektroinštalácia (15).

137 1956 292
Blok 33 – 34 architektúra (35); ústredné kúrenie (8); elektroinštalácia (18). (Mýtna č.
9)

138 1956 293
Blok 35 architektúra (18).

139 1955 – 1956 293
Blok 36 – 37 architektúra (10); stavebné (11); statika (2); ústredné kúrenie (7).

140 1955 294 – 295

1955 294
Blok 38 – 40 architektúra (18); interiéry (27).

1955 295
Kanalizácia, vodovod, plynovod (10); ústredné kúrenie (15); elektroinštalácia (12).

141 1957 296
Blok 48 – 49 statika (63); ústredné kúrenie (12).

142 1957 296
Detské jasle; architektúra (13).

Ulica Miletičova

143 1953 – 1963 297 – 302

1953 – 1963 297
Investičná úloha výstavby sídliska; asanácia – príprava pozemku; posudok o základovej
pôde; korešpondencia o výstavbe sídliska.
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1954 298
Technicko-hospodársky prieskum a rozbor; technická správa a prepočet ekonómie
bytovej výstavby; úvodný projekt výstavby sídliska.

1954 – 1957 299
Projekt organizácie výstavby (17); situačné a výškopisné plány (7); situačné plány (4).

1954 300
Stavebné (3); statika (20); cesty a terénne úpravy (12).

1954 – 1955 301 – 302
Cesty a terénne úpravy (50).

1955 – 1958 302
Sadovnícke úpravy (26); rozpočet výstavby.

144 1954 303 – 304

1954 303
Blok „A“ stavebné (68).

1954 304
Rozpočet.

145 1954 305 – 306

1954 305
Blok „B“ stavebné (51); statické výpočty.

1954 306
Blok „B“ elektroinštalácia (8); rozpočet.

146 1954 307
Blok „C“ stavebné (40); elektroinštalácia (10); rozpočet.

147 1954 – 1956 308
Blok „F“ stavebné (34).

148 1954 – 1957 309
Blok „G“ stavebné (27); elektrifikácia (6); rozpočet.

149 1954 310
Blok „H“ architektúra (32); stavebné (34); armovacie a šalovacie plány (17).

1954 311
Elektroinštalácia (9); rozpočet.

150 1954 312
Blok „I“ stavebné (28); rozpočet. Roh Trenčianskej a Miletičovej.
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151 1955 313
Blok „J“ stavebné (12). Trenčianska

152 1954 313
Blok „K“ stavebné (32); rozpočet. Roh Trenčianskej a Ružovej doliny.

153 1959 – 1962 314
Blok „L“ korešpondencia o priebehu práce.

154 1959 – 1962 314
Blok „M“ korešpondencia o priebehu práce.

155 1961 – 1963 314
Blok „N“ korešpondencia o priebehu práce.

1959 – 1960 314
Blok K, L, M, N stavebné (9); statika (31).

156 1962 – 1963 314
Blok „P“ korešpondencia o priebehu stavby.

1955 – 1959 315

1955 315
Spojovacie podchody medzi blokmi B – C, C – D, D – E, E – F (39).

157 1956 – 1959 315
Materská škola a detské jasle; architektúra (9); korešpondencia o priebehu stavby.

158 1957 – 1966 316 – 317

1960 – 1961 316
Kúpalisko; projekt organizácie výstavby (3); posudok o základovej pôde (2); technická
správa; architektúra (11); statika (25).

1957 – 1960 316
Kúpalisko – reštaurácia – obchody; zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (2);
vzduchotechnika (5).

1957 – 1966 317
Elektroinštalácia (4); silnoprúd (17); slaboprúd (3); rozvinuté pohľady (6); terénne
úpravy (6); rozpočet.

159 1954 – 1963 318
Obytný bodový dom sídlisko Miletičova ulica III. etapa; úvodný projekt; architektúra
(5); zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (6); fotokópie (5); vonkajší rozvod – elektro
III. etapa (3); kanalizácia – vodovod III. etapa (6); káblový rozvod III. etapa popis prác;
sekundárne rozvody III. etapa popis prác; nízkotlakový rozvod plynu III. etapa popis
prác; kotolňa – korešpondencia; trafostanica (4).
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Ostredky

160 1961 – 1966 319 – 338

1961 – 1962 319
Kanalizácia; súhrnná správa; kanalizácia pre odvodnenie ulíc (7); kanalizácia I. okrsku
(20); II. okrsku (21); III. okrsku (5).

1962 320
Vodovod; technická správa II. okrsku; polievací vodovod III. okrsku; vodovod
nadsídliskový (7); vodovod I. okrsku (12); II. okrsku (10); III. okrsku (4).

1962 321
Plynovod; regulačná stanica plynu (19); plynovod III. okrsku (5).

1961 – 1964 322
Nadsídliskový teplovod a vnútrosídliskový primárny horúcovod; korešpondencia
o priebehu stavby; vnútrosídliskový primárny horúcovod I. okrsku (15); nadsídliskový
teplovod – statika (10); primárne rozvody III. okrsku (5); rozpočet.

1962 – 1963 323
Elektroinštalácia; súhrnná a ekonomická správa; sídliskové verejné osvetlenie (143); I.
okrsok; verejné osvetlenie (3); vonkajšie rozvody (2); slaboprúdové rozvody –
oznamovacie zariadenie (16); rozpočet verejného osvetlenia.

1962 – 1965 324
II. okrsok; verejné osvetlenie (9); vonkajšie rozvody (3); sekundárny káblový rozvod
(4); oznamovacie zariadenie (21).

1962 – 1964 325
III. okrsok; verejné osvetlenie vnútrookrskové (8); vonkajšie káblové rozvody silnoprúd
(9); oznamovacie zariadenie slaboprúd (19); rozpočet.

1962 326 – 327
Cesty a terénne úpravy; I. okrsok (52).

1962 – 1963 328
Cesty a terénne úpravy; II. okrsok (22); III. okrsok projekt organizácie výstavby
inžinierskej siete (1).

1962 – 1963 329 – 330
Cesty a terénne úpravy (86).

1962 – 1965 331
Štvrťové centrum; inžinierske siete; súhrnné riešenie stavby (1); kanalizácia (4);
vodovod (4); plynovod (3); ústredné kúrenie.
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332
Elektro (18); projekt organizácie výstavby (2).

1965 – 1966 333
Súhrnné riešenie stavby (1); architektúra (10); zdravotechnika (6); elektroinštalácia
(13); sadovnícka úprava (1); rozpočet.

1965 334 – 335
Cesty a terénne úpravy (68).

1961 336
Napájací bod II. zadávací projekt; súhrnná správa; ekonomická správa; architektúra
(18); zdravotechnika (2); elektroinštalácia (4); cesty a terénne úpravy (7); projekt
organizácie výstavby (1); rozpočet.

1962 337
Vykonávací projekt; architektúra (14); statika (6); zdravotechnika (3); elektroinštalácia
(6); cesty a terénne úpravy (6); rozpočet.

1961 338
Rozvodňa; zadávací projekt; technická správa; technologická časť (21); rozpočet.

1961 – 1962 338
Vykonávací projekt; technologická časť (14); elektrotechnická časť (39).

161 1962 – 1964 339 – 343

1962 339
I. okrsok obj. č. 5, typ SBV; zadávací projekt; súhrnná správa; zastavovací plán (1);
architektúra (36); statika (21); zdravotechnika (9).

1962 340
Ústredné kúrenie (5); elektroinštalácia (14); výťahy (8); rozpočet.

1964 341
Vykonávací projekt; súhrnná správa; ekonomická správa; zastavovací plán (2);
architektúra (68).

1964 342
Statika (15); zdravotechnika (27); ústredné kúrenie (20).

1964 343
Elektroinštalácia (28); rozpočet.

162 1962 343
Objekt č. 6 transformačná stanica; architektúra (5).

163 1962 344 – 345
Objekt č. 7 typ BA – zadávací projekt; architektúra (38); statika (3); zdravotechnika (9).
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1962 345
Ústredné kúrenie (5); elektroinštalácia (6); výťahy (2); rozpočet.

164 1964 346 – 347
Objekt č. 8 typ BA – zadávací projekt; súhrnná správa; ekonomická správa; zastavovací
plán (11); architektúra (63).

1964 347
Statika (4); zdravotechnika (13); ústredné kúrenie (17); elektroinštalácia (17); rozpočet.

165 1964 348
Objekt č. 9 typ BA – zadávací projekt; súhrnná správa; ekonomická správa; zastavovací
plán (10); architektúra (64); statika (4); zdravotechnika (13); ústredné kúrenie (19);
elektroinštalácia (11); rozpočet.

166 1962 349
Objekt č. 10 typ BA – zadávací projekt; súhrnná správa; zastavovací plán (1);
architektúra (24); statika (2); zdravotechnika (5); ústredné kúrenie (3); elektro (4);
výťahy (2); rozpočet.

167 1962 – 1966 350

1962 350
Objekt č. 11 Pavilón obytnej skupiny (POS 750) – zadávací projekt; technické správy;
architektúra (25); zdravotechnika (10); ústredné kúrenie (9); elektroinštalácia (7).

1966 350
Vykonávací projekt; ústredné kúrenie – meranie a regulácia výmenníkovej stanice (8).

1960 – 1962 351 – 353

351
Objekt č. 12 Distribučná jednotka – zadávací projekt; súhrnná správa; technická správa;
architektúra (30); statika (6); zdravotechnika (3); ústredné kúrenie (9); elektroinštalácia
(8); rozpočet.

352
Vykonávací projekt; ekonomická správa; technická správa; architektúra (44); statika
(12).

353
Zdravotechnika (20); ústredné kúrenie (6); vzduchotechnika (7); elektroinštalácia (6);
zabezpečovacie zariadenia (2); rozpočet.

168 1962 – 1963 354
Objekt č. 13 Materská škola a jasle – vykonávací projekt; zastavovací plán (2);
architektúra (56); statika (24); zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (6);
elektroinštalácia (11); výťahy (1); cesty a terénne úpravy.
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355
Rozpočet.

169 1964 356 – 358

1964 356
Objekt č. 14 typ BA jednostupňová dokumentácia; súhrnná správa; ekonomická správa;
architektúra (70).

357
Statika (13); zdravotechnika (34); ústredné kúrenie (22).

1964 358
Elektroinštalácia (28).

170 1964 358
Objekt č. 15 Výmenníková stanica; elektro (4).

171 1963 359
Objekt č. 16 typ BA jednostupňová dokumentácia; architektúra (71); elektroinštalácia
(11).

172 1964 360 – 363

1964 360
Objekt č. 19 typ BA zadávací projekt; súhrnná správa; ekonomická správa; zastavovací
plán (10); architektúra (53); statika (4).

361
Zdravotechnika (13); ústredné kúrenie (15); elektro (15); rozpočet.

362
Vykonávací projekt; zastavovací plán (12); architektúra (61); statika (6); zdravotechnika
(19).

363
Ústredné kúrenie (16); elektroinštalácia (11); rozpočet.

173 1964 – 1965 364 – 366

1964 364
Objekt č. 21 materská škola s celotýždennou prevádzkou – zadávací projekt; súhrnná
správa; ekonomická správa; architektúra (34); statika (7); zdravotechnika (8); ústredné
kúrenie (2); elektroinštalácia (6); cesty a terénne úpravy (5); sadovnícke úpravy (1);
výťahy (1); rozpočet.

1964 – 1965 365
Vykonávací projekt; súhrnná správa; ekonomická správa; architektúra (26); interiéry
(6); statika (11).
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366
Zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (7); elektroinštalácia (8); cesty a terénne úpravy
(5); sadové úpravy (1); výťahy (1); rozpočet.

174 1964 367 – 370

1964 367
Objekt č. 22 typ BA jednostupňová dokumentácia; súhrnná správa; ekonomická správa;
zastavovací plán (1); architektúra (71); statika (11).

368
Zdravotechnika (18); ústredné kúrenie (17); elektroinštalácia (18); rozpočet.

369
Vykonávací projekt; architektúra (72); statika (2).

370
Zdravotechnika (24); ústredné kúrenie (18); elektroinštalácia (11); rozpočet.

175 1962 371
II. Okrsok
Objekt č. 33 (POS 500) súhrnná správa; ekonomická správa; architektúra (16);
zdravotechnika (7); ústredné kúrenie (8); elektro (6); výmenníková stanica (8).

176 1964 372 – 374

372
Objekt č. 34 typ MB jednostupňová dokumentácia; súhrnná správa; ekonomická správa;
architektúra (49).

373
Statika (81).

374
Zdravotechnika (14); ústredné kúrenie (16); elektroinštalácia (8); výťahy (2).

177 1962 – 1963 375 – 376

375
Objekt č. 35 TO2B – zadávací projekt; architektúra (10); zdravotechnika (2); ústredné
kúrenie (2); elektro (5); rozpočet.

1963 375
Vykonávací projekt; architektúra (30); statika (16).

376
Zdravotechnika (24); ústredné kúrenie (13); elektroinštalácia (17); rozpočet.

178 1962 – 1963 377 – 378
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1962 377
Objekt č. 36 TO2B – Zadávací projekt; súhrnná správa; ekonomická správa;
architektúra (18); statika (4); zdravotechnika (4); ústredné kúrenie (5); elektroinštalácia
(14); rozpočet.

1962 – 1963 378
Vykonávací projekt; architektúra (20); statika (11); zdravotechnika (16);
elektroinštalácia (15); rozpočet.

179 1962 379
Objekt č. 37 TO2B – jednostupňová dokumentácia; architektúra (9); statika (1);
ústredné kúrenie (2); elektroinštalácia (5); zdravotechnika – technická správa; rozpočet.

180 1962 380 – 382

380
Objekt č. 38 TO6B – zadávací projekt; architektúra (18); zdravotechnika (3); ústredné
kúrenie (5); elektroinštalácia (6); rozpočet.

381
Vykonávací projekt; architektúra (29); statika (24).

382
Zdravotechnika (26); ústredné kúrenie (24); elektro (16); rozpočet.

181 1964 383
Objekt č. 39 trafostanica – jednostupňová dokumentácia; architektúra (5); statika (3);
elektroinštalácia (10); rozpočet.

182 1964 384 – 385

384
Objekt č. 40 typ MB – jednostupňová dokumentácia; súhrnná správa; ekonomická
správa; architektúra (50); statika (72).

385
Zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (17); elektroinštalácia (11); výťahy (2); rozpočet.

183 1962 386
Objekt č. 41 TO2B – Zadávací projekt; technická správa; architektúra (17); statika (1);
zdravotechnika (3); ústredné kúrenie (6); elektroinštalácia (6); rozpočet.

184 1963 – 1964 387 – 389

387
Objekt č. 42 materská škola a jasle – vykonávací projekt; súhrnná správa; architektúra
(74); statika (24).

388
Zdravotechnika (31); ústredné kúrenie (11); elektroinštalácia (17); cesty a terénne
úpravy (5); výťahy (1); sadovnícke úpravy (1).
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389
Rozpočet.

185 1963 390
Objekt č. 43 – zadávací projekt; architektúra (9); statika (2); zdravotechnika (2);
ústredné kúrenie (2); elektroinštalácia (5); rozpočet.

186 1962 391 – 392

391
Objekt č. 44 (POS 500) – zadávací projekt; súhrnná správa; ekonomická správa;
architektúra (17); statika (8); zdravotechnika (7); ústredné kúrenie (8); elektroinštalácia
(6); rozpočet.

392
Vykonávací projekt; súhrnná správa; architektúra (17); statika (6); zdravotechnika (13);
ústredné kúrenie (10); elektroinštalácia (14).

187 1964 393 – 394

393
Objekt č. 45 – jednostupňová dokumentácia; súhrnná správa; ekonomická správa;
architektúra (52).

394
Statika (77); zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (14); elektroinštalácia (9).

188 1962 395
Objekt č. 46 – vykonávací projekt; architektúra (29); statika (2); zdravotechnika (2);
ústredné kúrenie (6); elektroinštalácia (5).

189 1960 – 1963 396 – 398

1960 396
Objekt č. 47 distribučná jednotka – zadávací projekt; súhrnná správa; architektúra (29);
zdravotechnika (3); ústredné kúrenie (4); elektroinštalácia (4); rozpočet.

1963 397
Vykonávací projekt; technická správa; architektúra (38); statika (12).

398
Zdravotechnika (19); ústredné kúrenie (6); vzduchotechnika (7); elektroinštalácia (5);
rozpočet.

190 1962 399
Objekt č. 48 – zadávací projekt; technická správa; architektúra (10); zdravotechnika (1);
ústredné kúrenie (1); elektroinštalácia (6); rozpočet.
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191 1962 – 1963 400 – 401

1962 400
Objekt č. TO2B – jednostupňová dokumentácia; technická správa; architektúra (39);
statika (19).

1963 401
Zdravotechnika (15); ústredné kúrenie (20); elektroinštalácia (16); rozpočet.

192 1963 402
Objekt č. 50 – transformačná stanica; mrežová sieť (6); rozpočet.

193 1964 403
Objekt č. 51 typ MB – jednostupňová dokumentácia; súhrnná správa; ekonomická
správa; architektúra (22); statika (2); zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (3);
elektroinštalácia (3); výťahy (2); rozpočet.

194 1962 404
Objekt č. 52 TO2B – technická správa; ekonomická správa; architektúra (18); statika
(7); zdravotechnika (3); ústredné kúrenie (4); elektroinštalácia (12); rozpočet.

195 1964 405 – 408
III. okrsok.

405
Objekt č. 56 – 58 25 triedna škola – jednostupňová dokumentácia; súhrnná správa;
ekonomická správa; architektúra (2).

406
Statika (32).

407
Zdravotechnika (45); ústredné kúrenie (20); elektroinštalácia (23).

408
Cesty a terénne úpravy (12); rozpočet.

196 1964 409
Objekt č. 61 – Kaviareň – jednostupňová dokumentácia; architektúra (11); archívne
štúdie lokality a objemu (17); statika (2); ústredné kúrenie (6); elektroinštalácia (5);
výťahy (1).

197 1964 410
Objekt č. 64 – 66 – garáže; statika (3); elektro (1); cesty a terénne úpravy (3); rozpočet.

198 1965 411
Objekt č. 67 – garáže; architektúra (14); statika (9); zdravotechnika (6); ústredné kúrenie
(14); elektroinštalácia (4); rozpočet.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



53

199 1964 412 – 413

412
Objekt č. 68 – jednostupňová dokumentácia; súhrnná správa; ekonomická správa;
architektúra (22); statika (11); zdravotechnika (21).

413
Ústredné kúrenie (12); vzduchotechnika (5); elektroinštalácia (23); rozpočet.

200 1964 – 1965 414 – 415

414
Architektúra (9); statické výpočty; zdravotechnika (5); ústredné kúrenie (6);
elektroinštalácia (5); rozpočet.

415
Vykonávací projekt; súhrnná a ekonomická správa; architektúra (11); statika (3);
zdravotechnika (6); ústredné kúrenie (5); rozpočet.

201 1964 – 1965 416 – 418

416
Objekt č. 71 TO6B – zadávací projekt; súhrnná a ekonomická správa; architektúra (12);
statika (5); zdravotechnika (25); ústredné kúrenie (3); elektroinštalácia (4); smetníky
(6); rozpočet.

417
Jednostupňová dokumentácia; architektúra (73); statika (3).

418
Zdravotechnika (21); ústredné kúrenie (17); elektroinštalácia (19); rozpočet.

202 1964 419 – 426

419
Objekt č. 72 – 74 25 triedna škola – zadávací projekt; architektúra (43).

420
Interiéry (9); statika (11); zdravotechnika (9).

421
Ústredné kúrenie (11); elektroinštalácia (23); cesty a terénne úpravy (7); rozpočet.

422
Vykonávací projekt; architektúra – pavilón školy (29); pavilón mimoškolskej
starostlivosti (34).

423
Interiéry (5); statika (32).
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424
Zdravotechnika (21); ústredné kúrenie (20).

425
Elektroinštalácia (27); cesty a terénne úpravy (10).

426
Rozpočet.

203 1964 427 – 428

427
Objekt č. 77 TO6B; súhrnná a ekonomická správa; architektúra (41); statika (78).

428
Zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (9); elektroinštalácia (25); rozpočet.

204 1964 429 – 431

429
Objekt č. 78 – jednostupňová dokumentácia; architektúra (53).

430
Statika (71).

431
Zdravotechnika (5); ústredné kúrenie (7); elektroinštalácia (13); rozpočet.

205 1964 432
Objekt č. 79 trafostanica – jednostupňová dokumentácia; architektúra (5); statika (3);
elektroinštalácia (10); rozpočet.

206 1965 433 – 435

433
Objekt č. 80 – jednostupňová dokumentácia; súhrnná správa; architektúra (16); statika
(7); zdravotechnika (5); ústredné kúrenie (5); elektroinštalácia (5); rozpočet.

1964 – 1965 434
Vykonávací projekt; súhrnná správa; ekonomická správa; architektúra (76).

435
Statika (6); zdravotechnika (19); elektroinštalácia (10); rozpočet.

207 1963 – 1964 436
Objekt č. 81 – obchodné stredisko – Distribučná jednotka – vykonávací projekt; súhrnná
a ekonomická správa; architektúra (37); statika (6); zdravotechnika (3); ústredné
kúrenie (6); vzduchotechnika (6); elektroinštalácia (3); oznamovacie zariadenie (2);
rozpočet.
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208 1964 – 1965 437
Objekt č. 82 typ BA – vykonávací projekt; súhrnná správa; architektúra (56).

438
Statika (5); zdravotechnika (7); ústredné kúrenie (6); elektroinštalácia (7); rozpočet.

209 1964 438
Objekt č. 83 trafostanica – jednostupňová dokumentácia; architektúra (5); statika (3);
elektroinštalácia (10); rozpočet.

210 1964 439
Objekt č. 84 materská škola a detské jasle; súhrnná správa; statika (19); elektroinštalácia
(17); výťahy (1); sadové úpravy (1); cesty a terénne úpravy (5).

211 1964 440
Objekt č. 85 TO6B – zadávací projekt; súhrnná a ekonomická správa; architektúra (14);
statika (2); zdravotechnika (3); ústredné kúrenie (4); elektroinštalácia (4); smetníky (3);
rozpočet.

212 1964 441 – 443

441
Objekt č. 86 – vykonávací projekt; súhrnná správa; ekonomická správa; architektúra
(72).

442
Statika (10); zdravotechnika (28); ústredné kúrenie (17).

443
Elektroinštalácia (14); rozpočet.

213 1964 444
Objekt č. 87 – jednostupňová dokumentácia; statika (11); zdravotechnika (5);
elektroinštalácia (7).

214 1963 – 1964 445 – 447

445
Objekt č. 88 (POS 750) – jednostupňová dokumentácia; súhrnná a ekonomická správa;
architektúra (24); statika (9).

446
Zdravotechnika (21); ústredné kúrenie (15); vzduchotechnika (5).

447
Elektroinštalácia (42); rozpočet.

215 1964 448 – 450
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448
Objekt č. 89 BA – jednostupňová dokumentácia; súhrnná a ekonomická správa;
architektúra (50).

449
Statika (15); zdravotechnika (40); ústredné kúrenie (24).

450
Elektroinštalácia (36); rozpočet.

216 1965 – 1967 451 – 452

451
Objekt č. 94 – obchodné stredisko SBV; architektúra (16); statika (2); ústredné kúrenie
(2); elektroinštalácia (5); výťah (1).

452
Rozpočet.

217 1963 – 1964 453
Objekt č. 97 – verejné WC; súhrnná správa; architektúra (18); statika (2);
zdravotechnika (5); elektroinštalácia (3); rozpočet.

Päťsto bytov

218 1953 454
Azovská ulica; stavebné (18).

219 1949 454
Bazová ulica č. 37 – 38; stavebné (2).

220 1953 454
Budovateľská ulica; stavebné (17).

221 1953 – 1958 455 – 460

455
Páričková ulica; investičná úloha výstavby; úvodný projekt.

1955 456
Korešpondencia o priebehu stavby; situačné a výškopisné plány (6).

1955 – 1957 457
Posudok o základovej pôde pre výstavbu sídliska (5); Korešpondencia o povolení
bytovej výstavby; asanácia (38 + 93 foto).
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1955 – 1957 458
Zastavovací plán (1); polohopisný plán (10); správy o priebehu práce; architektúra (24);
vodovod, kanalizácia (22); plynovod (1).

1955 – 1956 459
Ústredné kúrenie (22); parovod (12); elektrovod (2).

1955 – 1962 460
Káblový rozvod po sídlisku (14); demontáž sekundárnej siete (2); rozhlas, telefónna
ústredňa (9); verejné osvetlenie – rozpočet; sadovnícka úprava (5); cesty a terénne
úpravy (9).

222 1953 – 1957 461 – 467
Páričková – Budovateľská.

1956 461
Blok 1 – 4 architektúra (12); statika (9).

1955 461
Blok 1 – 26 architektúra (79).

1956 462
Blok 5 – 10 architektúra (32).

1955 – 1957 462
Blok 7 – 8 ústredné kúrenie (33).

1956 463
Blok 13 – 14 architektúra (15).

1956 464
Blok 15 – 18 architektúra (76).

1956 465
Blok 15 – 16a statika (43); zdravotechnika (11); ústredné kúrenie (15).

1953 – 1956 466
Blok 17 – 18 armovacie plány (28); interiéry (16); elektroinštalácia (5).

1956 466
Blok 19 – 20 architektúra (5); ústredné kúrenie (8).

1956 466
Blok 21 – 22 architektúra (8); ústredné kúrenie (8).

1957 467
Blok 23 – 24 ústredné kúrenie (7).

1957 467
Blok 25 – 26 architektúra (8); ústredné kúrenie (7); elektro (6).
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223 1953 – 1959 468 – 469

468
Blok A, B, C, D architektúra (87); kanál-voda (14); vzduchotechnika (36).

1959 469
Elektroinštalácia (8); rozpočet.

224 1956 469
Garáže; stavebné (12).

225 1947 – 1952 470
Pavlovova ulica; stavebné (28).

226 1952 470
Revúcka ulica; stavebné (3).

227 1952 470
Svätoplukova ulica; stavebné (8).

228 1947 470
Velehradská ulica č. 5; stavebné (3).

229 1947 470
Velehradská ulica č. 6; stavebné (4).

230 1947 470
Velehradská ulica č. 7; stavebné (3).

231 1947 470
Velehradská ulica č. 9; stavebné (2).

232 1947 470
Velehradská ulica č. 10; stavebné (2).

233 1947 470
Velehradská ulica č. 11; stavebné (2).

234 1947 470
Velehradská ulica č. 12; stavebné (2).

235 1947 470
Velehradská ulica č. 13; stavebné (6).

236 1947 470
Velehradská ulica č. 14; stavebné (5).

237 1947 470
Velehradská ulica č. 15; stavebné (3).
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238 1947 470
Velehradská ulica č. 16; stavebné (4).

239 1947 470
Velehradská ulica č. 19; stavebné (3).

240 1947 470
Velehradská ulica č. 20; stavebné (5).

241 1947 470
Velehradská ulica č. 23; stavebné (3).

242 1947 470
Velehradská ulica č. 24; stavebné (3).

243 1947 470
Velehradská ulica č. 25; stavebné (2).

244 1947 470
Velehradská ulica č. 27; stavebné (5).

245 1947 470
Velehradská ulica č. 30; stavebné (3).

246 1947 470
Velehradská ulica č. 35; stavebné (3).

247 1947 470
Velehradská ulica č. 36; stavebné (3)

248 1947 470
Velehradská ulica č. 39; stavebné (3).

249 1947 470
Velehradská ulica č. 53; stavebné (11).

250 1947 470
Velehradská ulica č. 67; stavebné (3).

251 1948 471
Velehradská ulica – Sociálna a kultúrna budova; stavebné (15).

252 1947 – 1950 471
Velehradská ulica; stavebné plány typu 2a (14); typu 3 (10); typu 4 (14); adaptácia
štvorizbových bytov (21).

1953 472
Odúčtovacie plány domov typu 2 (98).
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1947 473
Stavebné plány domov typu 2 (30).

1953 473
Odúčtovacie plány domov typu 3 (29).

1948 – 1953 473
Odúčtovacie plány typu 4 (15).

1956 473
Rozpočet.

253 1950 – 1954 474
Kotolňa; stavebné (44); šalovacie plány (14); murovaná ohrada (1).

1951 – 1952 475
Rozpočet.

Pekná cesta

254 1950 – 1952 476
Technická správa k podrobnému územnému plánu obytného sídliska pri Peknej ceste;
pripomienky k stavebnému povoleniu; situačné plány k vyvlastňovaniu pozemkov (5);
územné a zastavovacie plány (22); stavebné (18).

Podhradie

255 1956 – 1959 477
Investičná úloha Podhradie; schvaľovacie výmery na stavbu; posudok o základovej
pôde; asanácia bytových jednotiek; návrh na schvaľovanie úvodného projektu;
technicko-ekonomický posudok Podhradia; písomná časť štúdia na prototyp stavby;
rozpočet – Podhradia, prepracovanie.

256 1958 – 1963 478 – 479

1958 478
Vežové domy č. 1, 2, 3; súborová správa (4); posudok o základovej pôde; zastavovací
plán (1).

1960 479
Zadávací projekt blokov č. 1, 2, 3; architektúra (45).

1960 480
Zdravotechnika (1); elektro (1); projekt organizácie výstavby (1); rozpočet.
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1963 481 – 482
Vykonávací projekt blokov č. 1, 2, 3; architektúra (19).

257 1960 – 1963 483 – 485

1960 – 1962 483
Vežový dom č. 1 + zadávací projekt; posudok o základovej pôde – ekonomická správa;
architektúra (3); zdravotechnika (3); ústredné kúrenie (8); elektro (9); rozpočet.

1962 – 1963 483
Vykonávací projekt; architektúra (7); statika (65).

258 1960 484
Vežový dom č. 2 – zadávací projekt; architektúra (3); zdravotechnika (3); ústredné
kúrenie (7); elektro (6); rozpočet.

259 1960 485
Vežový dom č. 3 – zadávací projekt; architektúra (24); zdravotechnika (4); ústredné
kúrenie (7); elektro (5); rozpočet.

Pošeň

260 1964 486
I. Okrsok
Objekt č. 23 pavilón obytnej skupiny (POS 500); zdravotechnika (16); ústredné kúrenie
(13); vzduchotechnika (11); elektroinštalácia (28); elektro – oznamovacie zariadenie
(2); elektro-transformačná stanica (7).

261 1964 487 – 191

487
Objekt č. 24 – materská škola a detské jasle; súhrnná správa; ekonomická správa;
architektúra (82).

488
Statika (62).

489
Zdravotechnika (49); ústredné kúrenie (28).

490
Elektroinštalácia (34); výťahy (2); cesty a terénne úpravy (11); sadovnícke úpravy (1).

491
Rozpočet.

262 1964 492
Objekt č. 26 TO6B; elektro-spoločná televízna anténa (6).
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263 1964 492
Objekt č. 27 MB; ústredné kúrenie (17).

264 1964 492
Objekt č. 28 MB; súhrnná správa; architektúra (39); rozpočet.

265 1964 493 – 495

493
Objekt č. 30 MB; architektúra (26).

494
Statika (88).

495
Zdravotechnika (22); ústredné kúrenie (36); elektroinštalácia (21).

266 1964 496 – 500

496
Objekt č. 31 – 33 – 25 triedna základná deväťročná škola a Pavilón mimoškolskej
starostlivosti; súhrnná správa; ekonomická správa; architektúra (škola) (24);
architektúra (pavilón) (17).

497
Interiéry (škola) (8); interiéry (pavilón) (5); statika (škola) (5); statika (pavilón) (5);
zdravotechnika (9).

498
Ústredné kúrenie (22); vzduchotechnika (6).

499
Elektroinštalácia (49).

500
Chladiareň potravín (1); smetníky (5); cesty a terénne úpravy (19); sadové úpravy (2);
rozpočet.

267 1965 501
Objekt č. 35 TO6B; architektúra (29); rozpočet.

268 1964 502 – 503

502
Objekt č. 38 typ MB; architektúra (64).

503
Zdravotechnika (11); ústredné kúrenie (3); elektroinštalácia (10).
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269 1964 504
Objekt č. 40 – transformačná stanica; statika (3); elektroinštalácia (10); trafostanica (5);
rozpočet.

270 1964 – 1965 504
Objekt č. 45 – transformačná stanica; architektúra (5); statika (3); elektroinštalácia (2);
rozpočet.

271 1964 505 – 509
II. okrsok.

505
Objekt č. 3 (POS 500); súhrnná správa; architektúra (50).

506
Statika (38).

507
Zdravotechnika (18); ústredné kúrenie (26); vzduchotechnika (21).

508
Elektroinštalácia (38); transformačná stanica (8).

509
Rozpočet.

272 1964 – 1965 510 – 511

1964 510
Objekt č. 6 TO6B; architektúra (27); zdravotechnika (9); ústredné kúrenie (27);
elektroinštalácia (14).

1965 511
Rozpočet.

273 1964 512 – 513

512
Objekt č. 7 MB; architektúra (2); statika (82).

513
Výťahy (1); smetníky (5); rozpočet.

274 1964 514
Objekt č. 8 MB; elektroinštalácia (10); výťahy (1); rozpočet.

275 1964 – 1965 515 – 516
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1964 515
Objekt č. 11 – 12 – 25 triedna základná deväťročná škola a pavilón mimoškolskej
starostlivosti; architektúra (59).

1965 516
Statika (17); rozpočet.

276 1965 – 1966 517
Objekt č. 15 TO6B; architektúra (43); rozpočet.

277 1964 – 1965 518 – 520

1965 518
Objekt č. 17 MB; architektúra (61).

1964 519
Statika (79).

1965 520
Zdravotechnika (9); elektroinštalácia (9).

278 1964 – 1965 521
Objekt č. 18 MB; architektúra (53); elektroinštalácia (1); elektro-spoločná televízna
anténa (6).

279 1963 – 1964 522 – 525

1964 522
Objekt č. 19 MB; architektúra (60).

1964 523
Statika (81).

1964 524
Zdravotechnika (25); ústredné kúrenie (15).

1963 – 1964 525
Elektroinštalácia (20); výťahy (1); rozpočet.

280 1963 – 1964 526
Objekt č. 19 – 20 MB; statika (82); výťahy (1).

281 1965 – 1966 527 – 528

1965 527
Statika (30); zdravotechnika (10); ústredné kúrenie (12).

1966 528
Elektroinštalácia (22).
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282 1964 – 1967 528 – 529

1964 528
Objekt č. 24 – 26 vežový dom; ústredné kúrenie (6).

283 1964 – 1965 530 – 532
III. okrsok.

1965 530
Objekt č. 50 – 51 – 25 triedna základná deväťročná škola: architektúra (59).

1964 – 1965 531
Statika (19); ústredné kúrenie (10); ústredné kúrenie (telocvičňa) (5); vzduchotechnika
(5).

1964 – 1965 532
Elektroinštalácia (17); elektroinštalácia (pavilón) (11); smetníky (5); cesty a terénne
úpravy (5); sadovnícke úpravy (1).

284 1966 533
Objekt č. 59 TO6B; architektúra (16); statika (12); zdravotechnika (10); ústredné
kúrenie (8); elektroinštalácia (12); rozpočet.

285 1966 534 – 536

534
Objekt č. 62 TO6B; architektúra (37); statika (18); zdravotechnika (15).

535
Ústredné kúrenie (14); elektroinštalácia (27); elektro – spoločná televízna anténa (7).

536
Rozpočet.

286 1966 537
Objekt č. 64 TO6B; statika (30).

287 1964 – 1966 538
Objekt č. 65 TO6B; súhrnná a ekonomická správa; architektúra (17); statika (12);
ústredné kúrenie (6); elektroinštalácia (8); spoločná televízna anténa (4); elektro-
vonkajšie rozvody (3).

288 1966 539
Objekt č. 66 TO6B; architektúra (16); statika (50); zdravotechnika (12); ústredné
kúrenie (14); elektroinštalácia (9); spoločná televízna anténa (3).

289 540
Objekt č. 67 TO6B; statika (100).
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290 1964 – 1966 541 – 542

1966 541
Objekt č. 74 TO6B; architektúra (16); statika (15); zdravotechnika (10); ústredné
kúrenie (9).

1964 – 1966 542
Elektroinštalácia (8); spoločná televízna anténa (4); výťahy (1); smetníky (5); rozpočet.

291 1965 – 1966 543 – 544

543
Objekt č. 75 TO6B; technická správa; architektúra (16); statika (13); zdravotechnika
(9); ústredné kúrenie (8).

1966 544
Elektroinštalácia (8); spoločná televízna anténa (3); výťahy (1); rozpočet.

292 1966 545 – 546

545
Objekt č. 76 TO6B; architektúra (13); statika (14); zdravotechnika (13); ústredné
kúrenie (8).

546
Elektroinštalácia (8); spoločná televízna anténa (4); výťahy (1); smetníky (5); rozpočet.

293 1966 547 – 548

547
Objekt č. 79 TO6B; architektúra (27); statika (28).

548
Zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (24); elektroinštalácia (10); spoločná televízna
anténa (4); rozpočet.

294 1964 – 1966 549 – 550

549
Objekt č. 80 TO6B; architektúra (16); statika (18); zdravotechnika (14); ústredné
kúrenie (24).

550
Elektroinštalácia (4); spoločná televízna anténa (8); rozpočet.

295 1965 – 1966 551 – 553

1965 551
Objekt č. 81 TO6B; architektúra (37); statika (20).
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1965 – 1966 552
Zdravotechnika (14); ústredné kúrenie (26); elektroinštalácia (10); spoločná televízna
anténa (6).

1966 553
Rozpočet.

296 1965 554 – 555

554
Objekt č. 87 – materská škola a jasle; architektúra (73); statika (4).

555
Zdravotechnika (31).

297 1965 – 1966 556
Objekt č. 90 TO6B; architektúra (28); statika (15); ústredné kúrenie (23); spoločná
televízna anténa (4).

298 1963 – 1966 557
Objekt č. 97 – detské zdravotné stredisko; architektúra (19); statika (8); zdravotechnika
(16); ústredné kúrenie (10); elektro (9); rozpočtová časť vnútorného zariadenia;
rozpočet.

299 1964 558 – 559

558
12. ročná stredná všeobecná vzdelávacia škola; projekt organizácie výstavby (2);
architektúra (38); statika (8); zdravotechnika (10).

559
Ústredné kúrenie (8); vzduchotechnika (6); elektroinštalácia (10); vonkajší vodovod (2);
vonkajšia kanalizácia (4); cesty a terénne úpravy (4); rozpočet.

300 1965 – 1966 560 – 562

560
Stredná priemyselná škola elektrotechnická; posudok o základovej pôde; architektúra
(23); interiéry (4); zdravotechnika (17).

561
Ústredné kúrenie (32); vzduchotechnika (12); elektroinštalácia (20).

1966 562
Výťahy (4); cesty a terénne úpravy (11); rozpočet.Arch
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Ružová dolina

301 1956 – 1967 563
Investičná úloha sídliska; situačné plány (10); investičná úloha výstavby vodovodu pre
sídlisko (1); zastavovací plán (2); asanácia (16, 18 foto); technické správy k úvodnému
projektu; úvodný projekt – pripomienky; súhrnné správy k úvodnému projektu;
schvaľovacie výmery na stavbu.

1958 – 1967 564
Kanalizačné prípojky – polievací vodovod (14); diaľkové ovládanie – elektro (57);
teplovodné kanály (2); verejné osvetlenie sídliska – rozpočet; rozpočet – výpočtové
tabuľky.

302 1961 – 1962 565
Vežový dom blok „R“ + architektúra (53); statika (7); zdravotechnika (11); ústredné
kúrenie (8); elektroinštalácia (9).

303 1962 566
Vežový dom blok „T“; zdravotechnika (12); elektroinštalácia (9).

304 1961 566
Vežový dom blok R, S, T; ústredné kúrenie (6); zásobovanie vežových domov RST
elektrickou energiou (4).

305 1960 – 1962 567 – 569

1960 – 1961 567
Obchody I. súhrnná a ekonomická správa; architektúra (26); statika (7); zdravotechnika
(5); ústredné kúrenie (4); vzduchotechnika (4); elektroinštalácia (8); rozpočet.

1960 – 1962 568
Obchody II. súhrnná a ekonomická správa; architektúra (35); statika (11).

1961 – 1962 569
Zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (8); elektroinštalácia (14); výťahy (1); rozpočet.

306 1963 – 1965 570
Škola 48 triedna; architektúra (35); statika (4); zdravotechnika (3); oprava krytiny
telocvične (2); cesty a terénne úpravy (16); sadovnícke úpravy (2); rozpočet.

307 1961 – 1965 571 – 572

571
Učňovská škola 15 triedna; schvaľovacie rozhodnutia; posúdenie dokumentácie;
investície na stavbu školy; architektúra (30); interiéry (5).Arch
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1963 572
Statika (21); statický výpočet; zdravotechnika (11); vonkajšia kanalizácia, vodovod,
plynovod (3); ústredné kúrenie (20); horúcovodná prípojka (1); elektroinštalácia (11);
cesty a terénne úpravy (3); rozpočet.

308 1958 – 1962 573
Trafostanica; architektúra (4); statika (8); schvaľovacie zápisnice; montážny denník.

309 1961 – 1962 573
Výmenníková stanica; ekonomická správa; architektúra (12); statika (4);
zdravotechnika (4); ústredné kúrenie (2); elektroinštalácia (4); rozpočet.

310 1956 573
Výstavba telekomunikačného zariadenia (9).

311 573
Mraziarne (11).

Ulica Steinerova

312 1947 – 1957 574 – 576

1947 – 1954 574
Predbežný parcelačný plán (2); situačné plány (2); obnova Krížnej ulice blok č. I. – XIX.
(2); miesto výstavby; vyjadrenie Pamiatkového ústavu meteorologické podmienky
v oblasti výstavby urbanisticko-geologický prieskum určenie stavebného obvodu;
politicko-hospodárske zdôvodnenie a technická správa; charakteristika plánovanej
výstavby sídliska; vybavenie bytovej výstavby; investičné úlohy na vybavenie sídliska;
investičné úlohy na spoločné zariadenie sídliska; orientačné vyčíslenie investičných
nákladov; doklady o prejednávaní návrhu investičnej úlohy; vymedzenie úloh pre
vypracovanie projektu; výstavba sídliska – investičná úloha.

1954 – 1955 575
Výkup pozemkov a objektov; asanácia starých domov; sprievodná správa k výstavbe;
stavebné predbežné náklady; technická správa; rozpočet.

1954 – 1957 576
Plynovod (2); ústredné kúrenie diaľkové (3); telefóny (12); drôtový rozhlas (1);
vonkajšie osvetlenie sídliska (20); kanalizácia (4).

313 1955 – 1957 577 – 580

1955 – 1957 577
Blok A U-00307 stavebné plány (148).

1955 578
Statika (79).
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1955 – 1957 579
Zdravotechnika (50); ústredné kúrenie (18).

1955 – 1957 580
Elektroinštalácia (83).

314 1953 – 1955 581 – 583

1954 – 1955 581
Blok B U-00308 architektúra (113).

1955 582
Armovacie a šalovacie plány (45); zdravotechnika (31).

1953 – 1955 583
Ústredné kúrenie (27); vzduchotechnika (5); elektroinštalácia (54); výťah (11).

315 1955 – 1956 584 – 588

1955 584
Blok C U-00309 architektúra (76).

585
Stavebné detaily (122); interiéry (materská škola) (21).

1955 – 1956 586
Statika (69).

1955 587
Zdravotechnika (36).

1955 588
Ústredné kúrenie (18); elektroinštalácia (43); filtroventilačná komora (5); výťah (2).

316 1955 – 1956 589 – 590

1956 589
Blok D U-00310 stavebné (26); stavebné detaily (63); interiéry (13).

1955 – 1956 590
Statika (29); zdravotechnika (21); ústredné kúrenie (11); vzduchotechnika (5);
elektroinštalácia (38).

317 1955 – 1957 591 – 597

1957 591
Blok E U-00311 stavebné (38).

1955 – 1957 592
Stavebné detaily (91).
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1957 593 – 594
Statika – šalovacie a armovacie plány (102).

1955 – 1957 595
Zdravotechnika (79).

1955 – 1957 596
Ústredné kúrenie (32).

1955 – 1957 597
Elektroinštalácia (121); filtroventilačné zariadenie (6).

318 1955 – 1956 598 – 601

1955 598
Blok F U-00312 stavebné (11); stavebné detaily (56).

599 – 600
Statika (57).

1955 – 1956 601
Zdravotechnika (31); ústredné kúrenie (16); elektroinštalácia (42); filtroventilačné
zariadenie (4).

319 1954 – 1956 602 – 603

1954 – 1955 602
Blok G U-00313 stavebné (48); stavebné detaily (44).

1954 – 1956 603
Interiéry (8); statika (11); ústredné kúrenie (5); elektroinštalácia (33); filtroventilačné
zariadenie (6).

320 1954 – 1956 604 – 608

1954 – 1955 604 – 605
Blok H U-00314 stavebné (113).

1955 606
Statika – armovacie a šalovacie plány (57).

1955 – 1956 607
Zdravotechnika (21); ústredné kúrenie (107); vzduchotechnika (8).

1955 608
Elektroinštalácia (55).
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321 1954 – 1955 609 – 611

1955 609
Blok CH U-00315 stavebné (24).

1954 – 1955 610
Stavebné (37); stavebné detaily (49).

1955 611
Statika (10); zdravotechnika (9); ústredné kúrenie (13); elektroinštalácia (10);
filtroventilačné zariadenie (5).

322 1955 – 1956 612
Blok J U-00316 architektúra (28); stavebné (30); ústredné kúrenie (11);
vzduchotechnika (7); elektroinštalácia (20).

323 1955 – 1957 613 – 623

1955 – 1956 613 – 615
Blok K U-00318 architektúra (226).

1955 616
Stavebné detaily (58).

617
Statické výpočty.

1955 618
Statika – šalovacie a armovacie plány (53).

619 – 621
Statika (206).

1955 – 1957 622
Zdravotechnika (40).

1955 – 1956 623
Ústredné kúrenie (25); vzduchotechnika (5); elektroinštalácia (58).

324 1955 – 1956 624 – 630

p.č. 10261/1-4 1955 624 – 626
Blok L U-00329 stavebné (94).

627
Stavebné detaily (45); interiéry (27).

628
Statika (59).
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1955 – 1956 629
Vzduchotechnika (20); zdravotechnika (46); ústredné kúrenie (26).

1955 630
Elektroinštalácia (55).

325 1956 631 – 634

631
Blok M U-00330 stavebné (62).

632
Stavebné detaily (91).

633
Statika – šalovacie a armovacie plány (57).

634
Zdravotechnika (27); ústredné kúrenie (14); vzduchotechnika (6); elektroinštalácia (46).

326 1956 635 – 636

635
Blok N U-00331 stavebné (45); stavebné detaily (15).

636
Statika/armovacie plány (16); zdravotechnika (16); elektroinštalácia (23).

327 1956 637 – 641

637
Blok P U-00320 – povolenie k výstavbe bloku P; stavebné (39); stavebné detaily (23).

638
Statika (45).

639
Armovacie a šalovacie plány (24); zdravotechnika (19).

640
Ústredné kúrenie (36); filtroventilačná komora (5).

641
Elektroinštalácia (127); rozpočet na stavbu.

328 1955 – 1956 642 – 643

1956 642
U-00317 stavebné (26); stavebné detaily (37); statika (22).
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1955 – 1956 643
Zdravotechnika (21); ústredné kúrenie (18); elektroinštalácia (27); strojné zariadenie
(4).

329 1955 – 1957 644
U-00322 vodovodná sieť (22); studne (8).

330 1954 – 1955 645
U-00325 elektrovod (6); elektrické rozvodne (70); trafostanica (45).

331 1955 – 1956 646 – 647
U-00326 komunikácia (87).

332 1957 648 – 650

648
U-00334 nadstavba domov č. 33 – 37; architektúra (98).

649
Statika (40).

650
Zdravotechnika (33); ústredné kúrenie (19); elektroinštalácia (11); filtroventilačné
zariadenie (6).

333 1955 – 1956 651 – 652

1955 651
U-00335 blok č. 27; architektúra (40); interiéry (42).

1955 – 1956 652
Statika (22); zdravotechnika (12); ústredné kúrenie (7); elektroinštalácia (5); výťahy
(21).

334 1956 653
U-00336 stavebné (50); interiéry (25); statika (11); zdravotechnika (14); ústredné
kúrenie (5); elektroinštalácia (29).

335 1955 654
U-00341 strojné vybavenie a rekonštrukcia transformačnej stanice sídliska (88).

336 1956 655
U-00347 diaľkový rozvod ústredného kúrenia blokov C, D, E, F, G, H, I (32).

337 1956 – 1960 656 – 657

656
U-00349 – večerná univerzita marxizmu-leninizmu; stavebné (7); interiéry (44); statika
(16).
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657
Ústredné kúrenie (20); plynovod (15); elektroinštalácia (4).

Štrkovec

338 1958 – 1967 658 – 680

1960 658
Zadávací projekt sídliska Štrkovec; súhrnná správa k etapovému zadávaciemu projektu
(fotokópie 8); doklady k súhrnnej správe; ekonomická správa k I. etape zadávacieho
projektu.

1960 659
Porovnávacia štúdia, generálne riešenie sídliska (20); technická správa s ekonomickým
vyhodnotením porovnávacej štúdie.

660
Zastavovacie plány I. a II. okrsku (19).

661
Projekt organizácie výstavby; technická správa; časový plán výstavby (harmonogramy
14); situačné plány (4); doklady k projektu organizácie výstavby; rozpočet.

1958 – 1960 662
Kanalizácia.
Nadsídlisková kanalizácia. Vykonávací projekt; technická správa (6); sídlisková
kanalizácia; zadávací projekt; technická a ekonomická správa (5); domové prípojky I.,
II. a III. okrsku (3); rozpočet.

1961 663
Odkanalizovanie Mlynského ramena; zememeračské práce; rozpočet; projekt
organizácie výstavby (5).

1959 664
Vodovod. Nadsídliskový vodovod; jednostupňová dokumentácia (dodatok k projektu)
(12).

1960 665
Vodovod. Zadávací projekt; technická správa; ekonomická správa; sídliskový vodovod
(4); domové prípojky I. – II. okrsku (4); domové prípojky III. okrsku (1); požiarne
studne (6); rozpočet.

1959 – 1961 666
Plynovod.
Nadsídliskový plynovod. Jednostupňová dokumentácia; technická správa; generálne
riešenie (4); rozpočet.
Vnútrosídliskový plynovod I. a II. okrsku; zadávací projekt; generálne riešenie;
stavenisko-zastavovací plán (9); rozpočet.
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1960 666
Vnútrosídliskový plynovod III. okrsku. Zadávací projekt; technická správa; stavenisko-
zastavovací plán (4); plynové prípojky; rozpočet.

1961 667
Plynové prípojky I. – II. okrsku; rozpočet.

1961 668
Plynové prípojky III. okrsku; rozpočet.

1960 669
Ústredné kúrenie.
Jednostupňová dokumentácia (zmena projektu); primárny nadsídliskový teplovod (11);
rozpočet. Sekundárny vnútrosídliskový teplovod I. a II. okrsku; rozpočet.

1962 670
Primárny a sekundárky vnútrosídliskový teplovod III. okrsku; rozpočet.

1960 – 1961 671
Elektroinštalácia.
Trafostanice I. a II. okrsku. Vykonávací projekt (93).

1960 – 1964 672
Káblové rozvody nízkeho a vysokého napätia II. okrsku. Vykonávací projekt (5);
káblové rozvody nízkeho a vysokého napätia III. okrsku; zadávací projekt (9).

1960 673
Verejné osvetlenie.
Vnútrookrskové osvetlenie. Zadávací projekt (2); verejné osvetlenie I., II. a III. okrsku;
zadávací projekt (7).

1959 – 1964 674
Verejné osvetlenie mimoúrovňovej križovatky na Záhradníckej ulici (29);
elektroinštalácia štvrťového centra (4); oznamovacie zariadenie (20).

1959 675
Cesty a terénne úpravy.
Úprava ciest zastavovacích štvrtí; vykonávací projekt; technická správa; normálová
kalkulácia; výkaz kubatúry (10).

1961 – 1963 676

1962 676
Cesty III. okrsku. Vykonávací projekt; technická správa; stavenisko-zastavovací plán
(14).

Terénne úpravy III. okrsku. Vykonávací projekt; technická správa; terénne úpravy (12).
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1961 676
Cesty a terénne úpravy – centrum. Zadávací projekt; technická správa; rozpočet (5).

1963 676
Vykonávací projekt; technická správa; rozpočet (10).

1960 677
Sadovnícke úprava. Zadávací projekt; technická správa; rozpočet (7).

1963 – 1964 677
Vykonávací projekt; sprievodná správa; rozpočet (35).

1963 678
Nadchod mimoúrovňovej križovatky Bajkalskej a Záhradníckej ulice. Jednostupňová
dokumentácia; súhrnná správa; ekonomická správa; stavebná časť (28, foto 1); statické
výpočty; rozpočet; projekt organizácie výstavby (2).

1960 679
Podchody – Záhradnícka ulica. Vykonávací projekt; technická správa; stavebná časť
(8); statika (7); armovacia časť (6); rozpočet.

1967 680
Úprava nadsídliskových komunikácií Drieňová – Sabinovská ulica. Jednostupňová
dokumentácia; technická správa; stavebná časť (11); výkaz navrhovaných úprav.

Úprava sídliskových komunikácií; jednostupňová dokumentácia; technická správa;
správa stavebnej časti (7); rozpočet.

339 1961 681 – 682

681
I. okrsok
Komárnická ulica, č. objektu 2 LB. Zadávací projekt; súhrnná technická a ekonomická
správa; architektúra (66); statika (7).

682
Zdravotechnika (6); ústredné kúrenie (5); elektrotechnika (13); výťahy (2); rozpočet.

340 1962 683
Moldavská ulica, č. objektu 3 LB; architektúra (41); statika (7); zdravotechnika (8);
ústredné kúrenie (16); elektrotechnika (6); výťahy (1).

341 1962 684
Komárnická ulica; č. objektu 5 LB; architektúra (52); statika (7); zdravotechnika (8);
ústredné kúrenie (15); elektrotechnika (7); výťahy (2).

342 1960 685
Komárnická ulica, č. objektu 6 LB. Projekt mennej časti objektu; technická
a ekonomická správa; architektúra (16); statika (1); zdravotechnika (1); ústredné
kúrenie (3); elektrotechnika (4); výťahy (2); rozpočet.
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Upravený projekt mennej časti objektu; súhrnná správa; architektúra (14); statika (1);
zdravotechnika (1); ústredné kúrenie (1); elektrotechnika (2); rozpočet.

343 Smolnická!!! p.č. 15288 1961 686
Smolenická ulica, č. objektu 3 TO2B. Vykonávací projekt; architektúra (20); statika
(12); zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (15); elektrotechnika (14).

344 1960 – 1961 687 – 688

687
Svidnícka ulica, č. objektu 4 TO2B. Zadávací projekt; technická správa; ekonomická
správa; architektúra (9); zdravotechnika (1); ústredné kúrenie (1); elektrotechnika (2);
rozpočet.

688
Vykonávací projekt; architektúra (27); statika (13); zdravotechnika (14); ústredné
kúrenie (13); elektrotechnika (14).

345 1962 689
Solivarská ulica; č. objektu 5 TO2B. Vykonávací projekt; architektúra (25); statika (12);
zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (12); elektrotechnika (14).

346 1960 T02B-401 690
Neoznačený objekt TO2B. Zadávací projekt nemennej časti objektu; technická správa;
architektúra (12); zdravotechnika (1); ústredné kúrenie (3); elektrotechnika (5);
rozpočet.

347 1960 691
Stropkovská ulica, distribučná jednotka. Zadávací projekt mennej časti projektu;
technická a ekonomická správa; stavenisko-zastavovací plán (3); zdravotechnika (3);
ústredné kúrenie (3); elektrotechnika (3); rozpočet.

Zadávací projekt nemennej časti projektu; technická správa; architektúra (47); statika
(10).

348 1964 692 – 695

692
Drieňová – Svidnícka ulica, 25 triedna základná deväťročná škola; jednostupňová
dokumentácia; súhrnná správa; školský pavilón; architektúra (28); vnútorné zariadenie
(5); statika (15).

693
Zdravotechnika (11); ústredné kúrenie (13); elektrotechnika (19).

694
Pavilón mimoškolskej starostlivosti; architektúra (34); vnútorné zariadenie (2); statika
(19).
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695
Zdravotechnika (18); ústredné kúrenie (6); elektrotechnika (12); cesty a terénne úpravy
(7).

349 1960 696
Detské ihriská I. a II. okrsku. Zadávací projekt; technická a ekonomická správa;
architektúra (28); zdravotechnika (10); rozpočet.

350 1963 697 – 698
II. okrsok

697
Haburská ulica č. 1 – 7, č. objektu 1 vežový dom BA. Celkový elaborát; technická
a ekonomická správa; architektúra (40).

698
Statika (7); zdravotechnika (11); ústredné kúrenie (8); elektrotechnika (9); rozpočet.

351 1963 699 – 700

699
Haburská ulica č. 9 – 15, č. objektu 2 vežový dom BA. Celkový elaborát; architektúra
(30); statika (9).

700
Zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (8); primárny a sekundárny horúcovod,
výmenníková stanica (16); elektrotechnika (9); rozpočet.

352 1963 701
Haburská ulica č. 17 – 23, č. objektu 3 vežový dom BA; ekonomická správa; statika
(10); zdravotechnika (12); ústredné kúrenie (7); elektrotechnika (9); rozpočet.

353 1960 – 1963 702 – 703

702
Obchodné stredisko. Zadávací projekt; technická a ekonomická správa; architektúra
(14); interiéry (30); zdravotechnika (2); ústredné kúrenie (3); elektrotechnika (5);
rozpočet.

703
Vykonávací projekt; ekonomická správa; architektúra (12); statika (6); zdravotechnika
(6); ústredné kúrenie (3); elektrotechnika (7); rozpočet.

354 1960 704
Haburská ulica, distribučná jednotka. Zadávací projekt. Menná časť objektu; technická
a ekonomická správa; stavenisko-zastavovací plán (3); zdravotechnika (3); ústredné
kúrenie (3); elektrotechnika (3); rozpočet.

Nemenná časť objektu; technická správa; architektúra (22); statika (5).
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355 1963 705 – 706

705
Herľanská ulica, detské zdravotné stredisko; súhrnná správa; architektúra (89).

706
Statika (7); zdravotechnika (10); ústredné kúrenie (9); elektrotechnika (9); rozpočet.

356 1961 – 1964 707 – 709
Haburská ulica, Materská škola s celotýždennou prevádzkou. Zadávací projekt;
technická a ekonomická správa; architektúra (9); statika (2); zdravotechnika (3);
ústredné kúrenie (1); elektrotechnika (5); rozpočet.

708
Vykonávací projekt; súhrnná správa; architektúra (28); interiéry (10); statika (8).

709
Zdravotechnika (14); ústredné kúrenie (7); elektrotechnika (8); výťahy (1); terénne
a sadovnícke úpravy (5); rozpočet.

357 1960 710
Detské ihriská. Zadávací projekt; technická správa; architektúra (28); zdravotechnika
(7); rozpočet.

358 1962 – 1963 711 – 712

711
III. okrsok
Medzilaborecká ulica, č. objektu 12 BA. Kompletný elaborát; architektúra (35); statika
(10).

712
Zdravotechnika (25); ústredné kúrenie (17); elektrotechnika (17); rozpočet.

359 1963 713 – 714

713
Medzilaborecká ulica, č. objektu 13 BA. Celkový elaborát; architektúra (24); statika
(14).

714
Zdravotechnika (22); ústredné kúrenie (11); elektrotechnika (16); rozpočet.

360 1962 715 – 717

715
Komárnická ulica, č. objektu 9 LB. Zadávací projekt.
Menná časť objektu. Objekt s výmenníkovou stanicou; technická a ekonomická správa;
architektúra (15); statika (1); zdravotechnika (1); ústredné kúrenie (1); elektrotechnika
(3).
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Objekt bez výmenníkovej stanice; technická a ekonomická správa; architektúra (15);
statika (1); zdravotechnika (1); ústredné kúrenie (2); elektrotechnika (4); výťahy (1);
rozpočet.

716
Kompletný elaborát objektu; architektúra (49); statika (12).

717
Zdravotechnika (12); ústredné kúrenie (19); elektrotechnika (8); výťahy (1); rozpočet.

361 1960 718
Čaklovská ulica, č. objektu 10 LB. Zadávací projekt; technická a ekonomická správa;
architektúra (11); statika (1); zdravotechnika (1); ústredné kúrenie (1); elektrotechnika
(3); výťahy (1); rozpočet.

362 1960 719
Trebišovská ulica, č. objektu 14 LB. Zadávací projekt. Menná časť objektu bez
výmenníkovej stanice; technická a ekonomická správa; architektúra (13); statika (1);
zdravotechnika (1); ústredné kúrenie (1); elektrotechnika (3); výťahy (1); rozpočet.

Menná časť objektu – spodná stavba; súhrnná správa; architektúra (12); statika (1);
zdravotechnika (1); ústredné kúrenie (1); elektrotechnika (2); rozpočet.

363 1960 – 1964 720
Komárnická ulica, distribučná jednotka. Zadávací projekt.
Menná časť objektu; technická a ekonomická správa; architektúra (3); zdravotechnika
(3); ústredné kúrenie (3); elektrotechnika (3); rozpočet.

720
Nemenná časť objektu; technická správa; architektúra (27); zabezpečovacie zariadenie
(2).

364 1963 721
Medzilaborecká ulica, 4. triedna materská škola; architektúra (21); statika (5);
zdravotechnika (7); ústredné kúrenie (3); elektrotechnika (3); rozpočet.

365 1963 722
Sabinovská ulica, 26 garáží. Jednostupňová dokumentácia; súhrnná správa; architektúra
(10); statika; zdravotechnika (6); ústredné kúrenie (4); elektrotechnika (8); rozpočet.

366 1963 723
Detské ihrisko III. okrsku; súhrnná správa; architektúra (22); zdravotechnika (4);
rozpočet.Arch
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367 1965 724 – 725

724
Štvrťové centrum – Kaviareň. Jednostupňová dokumentácia; sprievodná správa,
súhrnné riešenia stavby (2, foto 1); technická správa; architektúra (25); interiéry (19);
statika (22 + 14 listov).

725
Zdravotechnika (17); ústredné kúrenie (6); vzduchotechnika (4); elektrotechnika (6);
výťahy (1); cesty a terénne úpravy (5); sadovnícka úprava (1); rozpočet; projekt
organizácie výstavby (1).

Trávniky

368 1961 – 1968 726 – 745

1961 726
Generálne riešenie sídliska; súhrnná a ekonomická správa (4); návrh zmeny
Investorského útvaru.

1961 727
Stavenisko – zastavovací plán (13); architektúra (27).

728
Kanalizácia (11); vodovod (3); plynovod (1); teplovod (4); elektrotechnika (5).

729
Cesty a terénne úpravy (28); rozpočet.

730
Asanačný plán – sprievodná správa; ocenenie nehnuteľností; výkaz pozemnoknižných
údajov a ocenení.

1965 – 1966 731
Geologický prieskum; posudky o základovej pôde (80).

1965 732
Inžinierske siete. Úvodný projekt.
Kanalizácia; technická správa; stavebná časť (51); rozpočet.

733
Vodovod; technická správa stavebná časť (4); kropiaci a polievací vodovod (13).

1961 734
Plynovod; vonkajší plynovod, prípojky – I. etapa výstavby; zadávací projekt (2);
vykonávací projekt (5).
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1961 735
Vonkajší plynovod – II. etapa výstavby. Zadávací projekt (3); vykonávací projekt (4).

736
Teplovod: zadávací projekt. Technická správa; primárny vnútrosídliskový teplovod
(23); statika (26).

1961 – 1965 737
Situácia primárnych tepelných rozvodov I. okrsku (I. a II. etapa výstavby) (4); tepelné
rozvody (10).
Ústredné kúrenie; úvodný projekt (2); statika (21); zdravotechnika (3); rozpočet.

1961 – 1965 738
Elektrotechnika; prípojka vysokého napätia s trafostanicou (2); trafostanica (6);
vonkajšie rozvody slaboprúdu (10); rozvody vysokého a nízkeho napätia (15).

1965 – 1968 739
Verejné osvetlenie – II. etapa výstavby (1); verejné osvetlenie – III. etapa výstavby (5);
delenie siete podľa objektov (31).

1965 740
Výtvarné diela umiestnené na sídlisku (fotokópie 19).

1961 741
Cesty a terénne úpravy; zadávací projekt – I. etapa výstavby; súhrnná a ekonomická
správa (1); rozpočet.
Vykonávací projekt – I. etapa výstavby; súhrnná a ekonomická správa; situačné plány
a priečne profily (22).

1961 742
Cesty a terénne úpravy. Vykonávací projekt – II. etapa výstavby; súhrnná a ekonomická
správa; situačné plány a priečne profily (48); rozpočet.

1963 743
Cesty a terénne úpravy. Jednostupňová dokumentácia (doplnok k vykonávaciemu
projektu II. etapy výstavby); technická správa; situačné plány, priečne profily (45);
rozpočet.

1965 744
Terénne úpravy a inžinierske siete – II. etapa výstavby. Úvodný projekt: situačné plány,
rezy a profily (41); rozpočet.

1966 745
Terénne úpravy. Jednostupňová dokumentácia (doplnky k projektu); technická správa;
situačné plány, priečne profily (6); rozpočet.

Polievací vodovod – (doplnky k projektu). Jednostupňová dokumentácia; technická
správa; situačný plán, šachty (4); rozpočet.
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369 1961 746
I. okrsok
Astrová ulica č. 2 – 8 BA. Zadávací projekt; súhrnná správa; statika (7); zdravotechnika
(5); ústredné kúrenie (4); elektrotechnika (5); výťahy (4); rozpočet.

370 1961 747
Astrová ulica č. 10 – 20 BA. Zadávací projekt; súhrnná správa; statika (15);
zdravotechnika (4); ústredné kúrenie (4); elektrotechnika (6); výťahy (6); rozpočet.

371 1963 748
Astrová ulica č. 46 – 48 MB; ekonomická správa; architektúra (23); statika (20 + 22
listov); vzduchotechnika (1); ústredné kúrenie (1); rozpočet.

372 1966 749 – 752

749
Astrová ulica – Šalviová ulica. Radová dvojpodlažná bytová zástavba. Jednostupňová
dokumentácia; súhrnné riešenie stavby (Astrová ulica) (2); (Šalviová ulica) (2);
architektúra (Astrová ulica) (29).

750
Architektúra (Šalviová ulica) (58); statika (Šalviová ulica) (16).

751
Zdravotechnika (Astrová – Šalviová ulica) (14); ústredné kúrenie (Astrová ulica) (17);
ústredné kúrenie (Šalviová ulica) (36); elektrotechnika (Astrová ulica) (5); (Šalviová
ulica) (10); terénne úpravy (Astrová ulica) (4); (Šalviová ulica) (4).

752
Rozpočet.

373 1967 753
Ľanová ulica TO6B. Jednostupňová dokumentácia; sprievodná správa; súhrnné riešenie
stavby; architektúra (14); statika (13); zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (6);
elektrotechnika (11); rozpočet; organizácia výstavby (2).

374 1961 – 1963 754

754
Astrová ulica. Materská škola a jasle. Zadávací projekt; súhrnná a ekonomická správa;
architektúra (40); statika (6); zdravotechnika (6); ústredné kúrenie (4); elektrotechnika
(6).

755
Vykonávací projekt; architektúra (43); statika (5); zdravotechnika (10).

756
Ústredné kúrenie (6); elektrotechnika (7); výťahy (1); rozpočet.
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375 1961 – 1962 757 – 758

757
Astrová ulica. Pavilón obytnej skupiny (POS 500).
Zadávací projekt; technická správa; architektúra (23); zdravotechnika (14); ústredné
kúrenie (9); elektrotechnika (7).

758
Rozpočet.

376 1963 759
Narcisová ulica č. 2 – 4 MB. Vykonávací projekt; súhrnná a ekonomická správa;
architektúra (13); statika (7); zdravotechnika (2); rozpočet.

377 1963 759
Narcisová ulica č. 6 – 8 MB. Vykonávací projekt; súhrnná správa; ekonomická správa;
architektúra (23).

378 1963 760
Narcisová ulica č. 10 – 12 MB. Vykonávací projekt; súhrnná a ekonomická správa;
architektúra (25); statika (1); ústredné kúrenie (3); elektrotechnika (7); výťahy (1).

379 1961 761
Narcisová ulica č. 38 – 48 BA. Zadávací projekt; súhrnná správa; statika (8);
zdravotechnika (7); ústredné kúrenie (4); elektrotechnika (6); výťahy (6); rozpočet.

380 1961 762
Narcisová ulica č. 50 – 56 BA. Zadávací projekt; súhrnná správa; statika (7);
zdravotechnika (3); ústredné kúrenie (3); elektrotechnika (5); výťahy (4); rozpočet.

381 1962 – 1967 763 – 764

763
Narcisová ulica, experimentálny objekt TO8B (Keramzitobetónová varianta).
Vykonávací projekt; súhrnná správa; architektúra (17); statika (76).

764
Zdravotechnika (9); ústredné kúrenie (6); elektrotechnika (9).

382 1961 – 1963 765 – 767

765
Narcisová ulica, materská škola a jasle. Zadávací projekt; súhrnná a ekonomická správa;
architektúra (92); statika (6); zdravotechnika (5); ústredné kúrenie (4); elektrotechnika
(6).

766
Vykonávací projekt; súhrnná správa; architektúra (38); statika (7); zdravotechnika (10).
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767
Ústredné kúrenie (6); elektrotechnika (7); výťahy (1); rozpočet.

383 1962 768
Narcisová ulica (POS 500). Zadávací projekt; technická správa; architektúra (21);
statika (6); zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (9); elektrotechnika (7).

384 1964 769 – 770

769
Nevädzová ulica, 24 triedna pavilónová škola. Vykonávací projekt. Celkové riešenie
objektu; súhrnná správa; architektúra (1); statika (2); zdravotechnika (4); ústredné
kúrenie (2); elektrotechnika (3); terénne úpravy (10).

Pavilón špeciálnych učební; architektúra (17); statika (8); zdravotechnika (7); ústredné
kúrenie (3); elektrotechnika (6).

Pergola; architektúra (1); statika (5); elektrotechnika (1).

770
Rozpočet.

385 1963 771 – 772

771
Šalviová ulica č. 30 – 32 MB. Vykonávací projekt; architektúra (21); statika (21);
vzduchotechnika (4).

772
Zdravotechnika (10); ústredné kúrenie (15); elektrotechnika (10); výťahy (1); rozpočet.

386 1963 773
Šalviová ulica č. 34 – 36 MB. Vykonávací projekt; ekonomická správa; architektúra (1);
zdravotechnika (10); rozpočet.

387 1963 774 – 775

774
Šalviová ulica č. 46 – 56 BA. Vykonávací projekt; súhrnná, ekonomická a technická
správa; montážne plány (23).

775
Rozpočet.

388 1962 776
Šalviová ulica, materská škola a jasle. Zadávací projekt; architektúra (38); statika (3);
ústredné kúrenie (4); elektrotechnika (5).
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389 1963 777 – 778

777
Šalviová ulica, pavilón obytnej skupiny (POS 500). Vykonávací projekt; architektúra
(21); statika (19); zdravotechnika (18).

778
Vzduchotechnika (4); ústredné kúrenie (13); elektrotechnika (12).

390 1963 779
Malá architektúra – skupina Astrová. Jednostupňová dokumentácia; architektúra (20);
statika (2); zdravotechnika (8); elektrotechnika (3).

391 1963 780
Malá architektúra – skupina Narcisová. Jednostupňová dokumentácia; architektúra (21);
statika (2); zdravotechnika (4); elektrotechnika (3).

392 1963 781
Malá architektúra – skupina Šalviová. Jednostupňová dokumentácia; architektúra (20);
statika (2); zdravotechnika (4); elektrotechnika (3).

393 1963 782 – 783

782
Malá architektúra – okrskové ihriská. Jednostupňová dokumentácia; architektúra (34);
statika (3); zdravotechnika (12); ústredné kúrenie (4); elektrotechnika (3).

783
Rozpočet.

394 1965 – 1966 784 – 785

784
II. okrsok.
Rosičková ulica, č. objektu 1 MB. Vykonávací projekt; súhrnné riešenie stavby; statika
(100).

785
Zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (18); elektrotechnika (14); rozpočet.

395 1965 786 – 788

786
Rosičková ulica, č. objektu 2 MB. Vykonávací projekt; súhrnné riešenie stavby;
technická správa; architektúra (53).

787
Statika (17); zdravotechnika (15); ústredné kúrenie (18).
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788
Elektrotechnika (12); rozpočet.

396 1965 789 – 790

789
Rosičková ulica, č. objektu 3 MB. Vykonávací projekt; architektúra (51); statika (23).

790
Zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (18); elektrotechnika (14).

397 1966 791 – 792

791
Rosičková ulica, č. objektu 4 TO6B. Vykonávací projekt; technická správa; architektúra
(36); statika (21).

792
Zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (45); elektrotechnika (11); rozpočet.

398 1967 793 – 796

793
Rosičková ulica, č. objektu 5 TO6B. Vykonávací projekt; architektúra (54).

794
Statika (36); zdravotechnika (26).

795
Ústredné kúrenie (67); elektrotechnika (19).

796
Rozpočet.

399 1966 797 – 799

797
Rosičková ulica, č. objektu 6 TO6B. Vykonávací projekt; architektúra (37); statika (28).

798
Zdravotechnika (19); ústredné kúrenie (25); elektrotechnika (42).

799
Rozpočet.

400 1966 800 – 801

800
Rosičková ulica, č. objektu 7. Pavilón obytnej skupiny (POS 500). Vykonávací projekt;
súhrnné riešenie stavby; architektúra (26); statika (14); zdravotechnika (20).
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801
Ústredné kúrenie (15); vzduchotechnika (7); elektrotechnika (27); rozpočet.

401 1966 802 – 803

802
Rumančeková ulica, č. objektu 8 MB. Vykonávací projekt; architektúra (54); statika
(44).

803
Zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (18); elektrotechnika (13); rozpočet.

402 1965 – 1966 804 – 806

804
Rumančeková ulica, č. objektu 9 MB. Vykonávací projekt; architektúra (55); statika
(19).

805
Zdravotechnika (15); ústredné kúrenie (18); elektrotechnika (12).

806
Rozpočet.

403 1966 807 – 809

807
Rumančeková ulica, č. objektu 10 MB; technická správa; architektúra (52).

808
Statika (23); zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (18).

809
Elektrotechnika (13); rozpočet.

404 1966 810 – 211

810
Rumančeková ulica, č. objektu 11 TO6B. Vykonávací projekt; architektúra (28); statika
(13); zdravotechnika (11).

811
Ústredné kúrenie (14); elektrotechnika (11); rozpočet.

405 1967 812
Rumančeková ulica, č. objektu 12 TO6B. Vykonávací projekt; statika (37).
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406 1967 813 – 815

Muškátová ul. (p.č. 875/1-5) 813
Rumančeková ulica, č. objektu 13 TO6B. Vykonávací projekt; architektúra (44).

814
Statika (10); zdravotechnika (19); ústredné kúrenie (25); elektrotechnika (21).

815
Rozpočet.

407 1966 816 – 817

816
Rumančeková ulica, č. objektu 15 Pavilón obytnej skupiny (POS 500). Vykonávací
projekt; súhrnné riešenie stavby; architektúra (26); statika (14); zdravotechnika (20).

817
Ústredné kúrenie (14); vzduchotechnika (7); elektrotechnika (29); rozpočet.

408 1965 818 – 821

818
Nezábudková ulica, č. objektu 15 MB. Vykonávací projekt; architektúra (53).

819
Statika (94).

820
Zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (18); elektrotechnika (13).

821
Rozpočet.

409 1965 822
Nezábudková ulica, č. objektu 16 MB. Vykonávací projekt; architektúra (53); statika
(6); rozpočet.

410 1966 823 – 825

823
Nezábudková ulica, č. objektu 18 TO6B. Vykonávací projekt; architektúra (37); statika
(27).

824
Zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (32); elektrotechnika (16).

825
Rozpočet.
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411 1966 826
Nezábudková ulica, č. objektu 19 TO6B. Vykonávací projekt; statika (41).

412 1966 827 – 829

827
Nezábudková ulica, č. objektu 20 TO6B. Vykonávací projekt; architektúra (47); statika
(14).

828
Zdravotechnika (10); ústredné kúrenie (10); elektrotechnika (24).

829
Rozpočet.

413 1966 830 – 831

830
Nezábudková ulica, č. objektu 21 pavilón obytnej skupiny (POS 500). Vykonávací
projekt; architektúra (27); statika (14); zdravotechnika (20).

831
Ústredné kúrenie (15); vzduchotechnika (7); elektrotechnika (26); rozpočet.

414 1960 832 – 833

832
Nezábudková ulica, č. objektu 23 materská škola 150. Vykonávací projekt; architektúra
(66).

833
Statika (19); zdravotechnika (20); ústredné kúrenie (14); elektrotechnika (11); cesty
a terénne úpravy (4).

415 1967 834 – 835

834
Materská škola 120, č. objektu 24. Vykonávací projekt; architektúra (62).

835
Zdravotechnika (21); ústredné kúrenie (7); elektrotechnika (11); cesty a terénne úpravy
(5); rozpočet.

416 1966 – 1967 836 – 837

836
Detské jasle 70, č. objektu 25. Vykonávací projekt; architektúra (74); statika (20).
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837
Zdravotechnika (28); ústredné kúrenie (11); elektrotechnika (15); cesty a terénne úpravy
(4); rozpočet.

417 1966 838 – 839

838
Detské jasle 70, č. objektu 26. Vykonávací projekt; architektúra (76).

839
Statika (15); zdravotechnika (25); ústredné kúrenie (9); elektrotechnika (15); cesty
a terénne úpravy (4); rozpočet.

418 1966 – 1967 840 – 844

840 – 841
Samoobsluha (Distribučná jednotka typu C), č. objektu 27. Jednostupňová
dokumentácia – vykonávací projekt; architektúra (64).

842
Statika (37).

843
Zdravotechnika (16); ústredné kúrenie (11); elektrotechnika (22).

844
Rozpočet.

419 1966 845 – 848

845
Pavilón mimoškolskej starostlivosti, č. objektu 28 – 29. Vykonávací projekt;
architektúra (40); statika (13).

846
Zdravotechnika (26); ústredné kúrenie (23).

847
Vzduchotechnika (6); elektrotechnika (30); výťahy (1).

848
Cesty a terénne úpravy (11); rozpočet.

420 1965 849
Centrum. Úvodný projekt; architektúra (5); statika (2); zdravotechnika (2); ústredné
kúrenie (2); vzduchotechnika (2); elektroinštalácia (6).

421 1966 850
III. okrsok.
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Objekt bez označenia TO6B (bodový dom). Jednostupňová dokumentácia; sprievodná
správa; architektúra (13); statika (14); zdravotechnika (6); ústredné kúrenie (10);
elektrotechnika (12); výťahy (1).

422 1967 851 – 852

851
Tomášiková ulica, č. objektu 8. Jednostupňová dokumentácia; súhrnné riešenie stavby;
architektúra (15); statika (47).

852
Zdravotechnika (8); ústredné kúrenie (7); elektrotechnika (12); výťahy (1).

Ulica Záhradnícka – Jelačičová

423 1957 – 1959 853 – 857

1960 853
Zastavovací plán (7).

1957 – 1959 853
Káblový rozvod (15); verejné osvetlenie sídliska (17); cesty a terénne úpravy (5).

1959 854
Centrálna kotolňa; architektúra (35); zdravotechnika (12).

1959 855
Ústredné kúrenie – rozvody (82).

1959 856
Teplovod – statika (23); tepelné rozvody horúcovodnej siete (47).

1959 857
Projekty zdravotechnickej vybavenosti kotolne (25); trasa projektovaného teplovodu
(1); cesty a terénne úpravy okolo centrálnej teplárne (15); rozpočet.

424 1958 – 1960 858
Blok A stavebné (5); ústredné kúrenie a vzduchotechnika (8); elektroinštalácia (4).

425 1958 858
Blok B elektroinštalácia (6).

426 858
Blok C elektroinštalácia (7).

427 858
Blok H 1 – 3 ústredné kúrenie (10).
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428 858
Blok H 1 – 4 ústredné kúrenie (8).

429 858
Detské jasle; architektúra (10).

430 1960 859
Dom Československých invalidov; ústredné kúrenie (6).

431 1958 860
Očistné kúpele (nerealizované); zdravotechnika (4); ústredné kúrenie (18);
elektroinštalácia (10); cesty a terénne úpravy (4); technológia vody (1).

Viď príloha! 860a

Sídlisko Javorinská ulica 861

Fontány v Bratislave 862 – 863.
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Dodatok k MIU donesené od s. Černáka zo spisovne 17. 8. 1980

Sídlisko Februárového víťazstva

Interiér obchodu bloky A 1 – 2 r. 1958 kr. 184

Zastavovací plán okrsok A – E r. 1959

Sadovnícka úprava sídliska

Sídlisko Košická

Blok A 1 – A 3 r. 1956 kr. 255a
stavebné plány

Blok A 13 – 16 r. 1956
stavebné

Blok B 21 r. 1957 kr. 255b
interiéry

Blok D 1 – D 2 r. 1956
stavebné

Blok D 1 – D 2 r. 1956 kr. 255c
interiéry

Blok A 18 – 19 – 20 r. 1956
stavebné

Sídlisko Záhradnícka

Blok B 5 – 6 predajňa papier r. 1961 kr. 860a
interiéry

Blok B 5 – 6 predajňa obuvi
interiéry

Blok D 5 – 9 predajňa mäsa
interiéry

Blok D 5 – 9 predajňa chlieb
interiéry

Blok D 5 – 9 predajňa tabaku
interiéry
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Sídlisko Javorinská ul. Červený kríž 16 b. j. kr. 861

Technická správa, situácia, priečne rezy, terénne úpravy, stav. plány.

Fontány v Bratislave

Karadžičova u. r. 1956 kr. 862
Ing. Schiller

Kmeťovo nám. r. 1960
Dr. Ing. Arch. Beisetzer

Leninovo nám. r. 1960
Dr. Ing. Arch. Beistezer

Rolandova fontána, oprava r. 1956
Ing. J. Poštulka

Šafárikovo nám. r. 1960
Akad. Bártfay

Nám. Ľudovíta Štúra r. 1960 kr. 863
Ing. Arch. Alojz Daríček.
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O B S A H

Úvod 2
1. Úradné knihy 10
2. Územné plány mesta 10
3. Dokumentácia 12

a) Malé stavby
Bajkalská ulica – prehliadková plocha 12
Bernolákova ulica – študentský domov 12
Bezručova ulica – adaptácia nemocnice 13
Bočná cesta – ateliér stavebno-geologického prieskumu 13
Bratislava-Prievoz – štátna cesta 13
Brnianska ulica – Drevársky výskumný ústav 13
Cádrová ulica – škola 13
Červený kríž – škola 14
Dostojevského – Továrenská ulica – ČSD 14
Duklianska ulica – detská nemocnica Lazaretská 14
Dunajská ulica – SBD 14
Dunajská ulica – trafostanica 14
Hollého ulica 15
Hollého ulica – ulica Československej armády 15
Hrad 15
Koceľova ulica – ulica 15
Konventná ulica – byty 16
Kremeľská (Devín) – škola 16
Lamačská – Krematórium 16
Limbová ulica – Kramáre – nemocnica TBC 17
Makarenkova ulica – škola 17
Malinovského ulica – Unitas škola 17
Mudroňova – Búdková – Červený kríž – cesty 17
Mýtna ulica – CO 17
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu – planetárium 17
Nad lomom – škola 18
Nekrasova ulica – škola 18
Osmolovova ulica – Študentský domov 18
Palackého ulica – škola 19
Petržalka – Spoločenský pavilón (nerealizované) 19
Pionierska ulica – kruhová garáž 20
Pod lipami – byty 20
Považská cesta – cesta 20
Prašná ulica – slobodáreň 20
Pražská ulica – kanalizácia suterénu 21
Prešovská ulica – administratívna budova 21
Priemyselná ulica – byty 21
Prievoz – interná liečebňa 21
Prievozská cesta – byty (p.č. 9507/2, 9509 a 9510/1) 21
Riznerova ulica – planetárium 21
Royova ulica – Doprastav 22
Slavín – II. etapa výstavby 22
Slovinská ulica – detský domov 22
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Stará vinárska – cesta 22
Thälmannova ulica – internát 22
Tomášikova ulica – administratívna budova 23
Trnavská cesta – škola 23
Ulica 29. augusta – Stavoprojekt 23
Vajnorská – Trnavská – štadión /cesta/ 23
Vajnory – škola 23
Vilová ulica – byty Matador 24
Vlárska ulica – cesta nemocnice 24
Vlčie hrdlo – Slovnaft 24
Východná stanica – škola 24
Zlaté piesky 24
Žiškova ulica – sklad 24
Hospodárske stavby 25
Nízkopodlažný montovaný betón 25
Pôrobetón 25
Vysokopodlažný montovaný betón 25

b) Sídliská
Ulica Februárového víťazstva 26
Hostinského 32
Karlova Ves 33
Karlova Ves – Kútiky 33
Karlova Ves – Rovnice 34
Košická ulica 34
Krasňany 38
Malinovského ulica 40
Miletičova ulica 42
Ostredky 45

Mlynské nivy, Páričkova
Päťsto bytov 56
Pekná cesta 60
Podhradie 60
Pošeň 61
Ružová dolina 68
Steinerova ulica 69
Štrkovec 75
Trávniky 82
Záhradnícka – Jelačičová ulica 93
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