
 

História sídliska Hájovky 

Nové Mesto nad Váhom 

1979 

Začiatok bytovej výstavby v 1. okrsku Hájoviek, kde z celkového počtu 736 b.j. sa začalo 

stavať v roku 1979 240 b.j. (bloky 3A-F). Dodávateľom boli Pozemné stavby Trnava, závod 

Trenčín. Vodohospodárske stavby ukončili na území sídliska rozvody inžinierskych sietí. 

Pokračovalo sa taktiež po výstavbe kanalizačného zberača „H“. Na technickú vybavenosť 

bola preinvestovaná hodnota 6,275 mil. Ksč a 7,391 mil. Ksč na výstavbe KBV. Byty 

v uvedenom sídlisku sú riešené formou podnikovej výstavby (162 b.j.), podnikovo 

družstevnej (494 b.j.) a komunálnej (80 b.j.). 

1980 

Odovzdané prvé byty v 1. bloku na sídlisku Hájovky 

1981 

Ukončená výstavba: 

Sídlisko Hájovky – 1. okrsok:  

 

blok 1A - 24 b.j. – prevádzkovateľ OPBH 

blok 1B – 24 b.j. - prevádzkovateľ OSPD Trenčín 

blok 1C -  48 b.j. – prevádzkovateľ OPBH 

blok 2A – 48 b.j. – prevádzkovateľ OPBH 

blok 2B – 32 b.j. – prevádzkovateľ SBDO 

blok 7A – 18 b.j. – prevádzkovateľ OSBD 

blok 7B – 24 b.j. – prevádzkovateľ OSBD (Hydrostav) 

blok 7C – 24 b.j. – prevádzkovateľ OSBD (Hydrostav) 

blok 8A – 12 b.j. – prevádzkovateľ OPBH 

blok 8B – 18 b.j. – prevádzkovateľ OPBH 

V bytovej výstavbe začatý blok č. 6 – 48 b.j. – na sídlisku Hájovky I. okrsok – 

prevádzkovateľ OSBD Trenčín 



 

 

1982 

V roku 1982 boli ukončené a odovzdané do užívania posledné objekty na sídlisku I. okrsku 

Hájoviek.  

Ukončená výstavba:  

Sídlisko Hájovky 9.okrsok: 

blok 7A – 18 b.j. – január 

blok 8A-B – 30 b.j. – február 

blok 2B – 32 b.j. – február 

blok 2C – 32 b.j. – február 

blok 4A – 48 b.j. - marec 

blok 4B – 48 b.j. – marec 

blok 9A – 12 b.j. – marec 

blok 9B – 12 b.j. – marec 

blok 5 – 48 b.j. – apríl 

blok 6 – 48 b.j. – apríl 

Trafostanica č.2 na danom sídlisku odovzdaná v septembri  

 

1991 

- realizácia inžinierskych sietí k 136 b.j. na Hájovkách 

 

1992 

- bolo dokončených a odovzdaných 136 b.j. na sídlisku Hájovky 

 

1993 



 
- príprava telefonizácie na sídlisku Hájovky, začatie výstavby prívodného kábla 

telefónneho rozvodu pokračuje v r.1994 

 

1994 

- boli dokončené sadové úpravy pre 136 b.j. Hájovky a bol ukončený kábel slaboprúdu 

pre sídlisko Hájovky, kde bolo preinvestovaných 698 tis. Sk 

- boli vybudované detské ihriská na sídlisku Hájovky 

 

1995 

- boli vybudované 4 z 5 ohradených stanovíšť kontajnerov na odpadky na sídlisku 

Hájovky (442 tis. Sk) 

- boli dobudované telefónne rozvody na sídlisku Hájovky s napojením jednotlivých 

účastníkov – účastníckych telefónnych staníc 


