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Číslo: URaSP 2016/00176-03/BRM
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková
Tel.: +421-44 55 65 347
E-mail: zuzana.brziakova@mikulas.sk

r

v

V Liptovskom Mikuláši: 14.03.2016

Vec
Bc. Vladimír Bobul'a, Štefánikova 1513/29, 031 01 Liptovský Mikuláš a Ing. Lubomír
Mikuláš, 4. apríla 170/32, 031 01 Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom,
Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 979 555; Eva BobuPová, Štefánikova
1513/29, 031 01 Liptovský Mikuláš a JUDr. Lívia Mikulášová, Slnečná 1081/36, 059 71
Lubica - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Účelová komunikácia"

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNE POVOLENIE
Stavebník Bc. Vladimír Bobul'a, Štefánikova 1513/29, 031 01 Liptovský Mikuláš a
Ing. Lubomír Mikuláš, 4. apríla 170/32, 031 01 Liptovský Mikuláš zastúpený Ing.
Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 979 555; Eva
BobuPová, Štefánikova 1513/29, 031 01 Liptovský Mikuláš a JUDr. Lívia Mikulášová,
Slnečná 1081/36, 059 71 Lubica podal dňa 13.01.2016 žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Účelová komunikácia", ktorá sa má nachádzať na pozemku pare. č.
liniová stavba (KN-C 1003/6) v k. ú. IPanovo.
Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podl'a § 120 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a
o zmene a doplnění niektorých zákonov a § 5 písm. „a" zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě
pre územné plánovanie, stavebný poriadok abývanie, § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb.
v znění neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonává
zákon o pozemných komunikáciách zastúpené primátorom města prerokovalo žiadosť
stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známými účastníkmi konania a po
preskúmaní podkladov rozhodol takto:
Stavba „Účelová komunikácia", ktorá sa má nachádzať na pozemku pare. č. liniová
stavba (KN-C 1003/6) v k. ú. IPanovo sa podťa § 66, ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného
zákona)

p o v o 1' u j e.
Popis stavby:
Navrhovaná stavba „Účelová komunikácia" bude slúžiť ako přístup k novovzniknutým
stavebným pozemkom. Bude sa nachádzať v extraviláne města Liptovský Mikuláš v miestnej
časti 11'anovo a bude napojená na jestvujúcu asfaltová miestnu komunikáciu. Navrhovaná
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komunikácia bude mať šířku 3,5 m acelkovú dížku 39,85 m s povrchovou úpravou zo
štrkodrvy. Súčasťou komunikácie je aj híbková drenáž, ktorá bude vmieste budúcich
domových vjazdov prekrytá odvodňovacím žl'abom.
Objektová skladba:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia)
® Stavebné a inžinierske objekty
SO 01
Účelová komunikácia - Vetva A
Projektová dokumentáciu vypracovali:
- Ing. Jaroslav Straka, 1984*A*4-21
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Napojenie na komunikačnú sieť:
- stavba prístupovej komunikácie bude napojená na miestnu komunikáciu na pozemku
pare. č. KN-C 503
Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Umiestnenie stavby „Účelová komunikácia" bude realizované podťa rozhodnutia
o umiestnení stavby vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod č. ÚRaSP 2015/0469405/BRM zo dňa 09.12.2015.
Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
Napojenie na rozvodné siete:
- stavba nebude napojená na veřejné siete, odvodnenie bude zabezpečené híbkovou
drenážou
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podťa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úřadu.
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku.
- Pri stavbě budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona
237/2000 Zb., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), příslušné
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Sposob uskutočňovania: dodávateťsky.
- Zhotovitel' stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výběrového konania oznámi
stavebnému úřadu zhotovíteťa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla,
spolu s dokladmi o odbornej spósobilosti pre vykonáváme tejto činnosti.
- Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby.
- Na stavbě je potřebné viesť stavebný denník.
Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma
z hPadiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie
podmienky z hPadiska architektúry:
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych
sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuťu na viditeťnom mieste pri
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vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude
stavbu uskutočftovať a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.
Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na přilehlých komunikáciách, je
potřebné zabezpečit' ich ochranu pred znečištěním.
Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do povodného stavu. V případe záběru
veřejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas město Liptovský Mikuláš.
Odvedenie dažďových vod z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnutel'ností.
Križovanie sietí realizovat' v zmysle STN 76 6005.
Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označit' a zabezpečit' tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osob.
Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásit' tunajšiemu úřadu ešte pred
jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť Okresnému úřadu Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH.
Odpad zo stavebnej činnosti je potřebné zlikvidovat' na vlastné náklady na riadnej skládke
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobě je
potřebné uschovat' po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas realizácie stavby, sa bude nakladať v súlade so
zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov
v znění neskorších predpisov aprávnymi predpismi vydanými na jeho základe
a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě.
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdať len oprávnenej
osobě v zmysle „zákona o odpadoch" pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie
(zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu) pred
zneškodněním (skládka odpadov). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné
skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou (napr. vel'koobjemový
kontajner) na vzniknutý odpad, připadne iným vhodným spósobom, ktorý nebude
ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned' odvážať. Bitúmenové zmesi
je potřebné zhodnotit' v povolenom zariadení.
v

v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS
- Pri kolaudácii stavby RD předložit' doklad o vykonanej skúške vodotěsnosti žumpy.
Vodovodnú přípojku, kanalizačnú přípojku aúčelovú komunikáciu vybudovat' podťa
príslušnej STN.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaŽP
- stavba bude v súlade s územným plánom města Liptovský Mikuláš
- pri realizácii stavby volit' mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s ciel'om
predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie
v

Krajský pamiatkový úrad Žilina
- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s předmětnou stavbou písomne ohlásit'
najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, ktorý vykoná odborný
dohfad stavby formou obhliadky jej výkopov z hFadiska výskytu možných
archeologických nálezov.
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- Ak počas stavebných prác dojde k akémukoťvek archeologickému nálezu hmotnej povahy,
napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov,
fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je
nevyhnutné nález okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, najneskór na
druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho bez změny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom.
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú
- Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z existujúcej distribučnej sústavy v danej lokalitě:
NN - poistk. skrifta v majetku SSE-D, a.s. poistky v TS 4
- Pripojenie do Distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a
zákona 251/2012 Z.z..
- Montáž elektrickej přípojky - zapojenie do TS + dorobenie poist. základu v TS, Vám
zabezpečí výlučné SSE-D, po uzatvorení Zmluvy o připojení, uhradení připojovacieho
poplatku a doložení PD, LV + súhlasu vlastníka.
- Meranie - vyhotovenie ER musí vyhovovat' podmienkam stanoveným STN EN 60439
(příprava na montáž HDO, blokovacie relátka, svorkovnica PEN). Meranie el. energie
riešiť v samostatnom ER, ktorý sa umiestni na verejne přístupné miesto - v oplotení. Pred
ER musí byť voťný priestor aspoň 800 mm a min. výška nad upraveným terénom 600 mm.
Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S je potřebné riešiť mimo plombovanej časti ER.
Slovák Telekom, a.s.
- Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potřebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochraně proti
rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v
případe změny vyznačeného polygonu dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo k si
stavebník nesplní povinnost' podPa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť jev kolízii so SEK Slovák Telekom a.s. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétných podmienok
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného
správou sieti: Ján Babál, jan.babai@telekom.sk, +421 44 4328456
- V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potřebné zo strany
žiadateťa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podPa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znění.
- Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie je
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' bez
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
- Žiadateťa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnuteťnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplnit' aj telekomunikačnú přípojku.
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K návrhu sa vyjádřili:
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev pod č. ŽPD-2015/02729002/POR zo dňa 05.05.2015
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2015/002760-002/LŠ zo dňa
13.03.2015
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2015/011035-2/Mk zo dňa 16.11.2015
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č.
OU-LM-OSZP-2015/11036-02-CEN zo dňa 16.11.2015
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor pod. č. OU-LM-PLO2016/001275-3-IVA zo dňa 03.02.2016
- Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru vLiptovskom Mikuláši pod č.
ORHZ-LM1-725/2015 zo dňa 19.11.2015
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed pod č.
ASMdpS-1-1602/2015 zo dňa 02.12.2015
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. KPUZA-2015/21907-3/81025/FUR zo dňa
13.11.2015
- Hydromeliorácie, š. p., pod č. 5765-2/120/2015 zo dňa 18.11.2015
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 6148/2015/MH zo dňa 09.12.2015
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4300016589 zo dňa 01.08.2015
- Slovák Telekom, a.s. pod č. 6611526273 zo dňa 26.11.2015
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost'
vzmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnost', ale do dvoch
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá.
Ukončenie stavby oznámit' stavebnému úřadu apožiadať s příslušnými dokladmi
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakol'ko konečnú stavbu možno v zmysle ustanovenia
§ 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebné povolenie
jev zmysle § 70 stavebného zákona právně závazné aj pre právnych nástupcov konania.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- Neboli uplatněné
Odóvodnenie:
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o
stavebné povolenie z hťadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a § 63 stavebného
zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov, prejednal ju
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutečněním stavby
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva
a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spíňa požiadavky stanovené v
§ 43d a 43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z.
a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
Dňa 13.01.2016 stavebný úrad obdržal žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
účelovej komunikácie od navrhovateťa Bc. Vladimíra Bobuťu, Stefánikova 1513/29, 031 01
Liptovský Mikuláš a Ing. Lubomíra Mikuláša, 4. apríla 170/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
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zastúpeného Ing. Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:
40 979 555; Evy BobuPovej, Štefánikova 1513/29, 031 01 Liptovský Mikuláš a JUDr. Lívie
Mikulášovej, Slnečná 1081/36, 059 71 Lubica. Dňa 20.01.2016 stavebný úrad oznámil začatie
konania formou verejnej vyhlášky a upustil od miestneho zisťovania aj od ústného
pojednávania, nakoPko sú mu poměry v danej lokalitě dostatočne známe a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stanovil lehotu 7 pracovných dní od
doručenia oznámenia o začatí konania na vznesenie pripomienok. Po stanovenej lehote a po
doložení všetkých potřebných dokladov astanovísk, nakoPko neboli zistené nedostatky
a překážky ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, stavebný úrad vydal v predmetnej
veci rozhodnutie.
Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným ÚPN města Liptovský Mikuláš. PodPa
platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením
městského zastupitePstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť
bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znění zmien a doplnkov sa navrhovaná
stavba nachádza v urbanistickom bloku „vyhradené územie zariadení nadradených systémov
TI". Stavba je v súlade s platným územným plánom města Liptovský Mikuláš.
Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 331 zo dňa 15.07.2015
vyhotoveným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom a bolo doložené
zmluvami:
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena uzatvorená medzi budúcim
oprávněným z věcného břemena Bc. Vladimírom BobuPom a Evou BobuPovou,
Štefánikova 1513/29, 031 01 Liptovský Mikuláš a budúcim povinným z věcného
břemena pozemkovým spoločenstvom Urbár a komposesorát pozemkové spoločenstvo
IPanovo, IPanovo 54, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 379 745 72 zo dňa 26.11.2014
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena uzatvorená medzi budúcim
oprávněným z věcného břemena Ing. Eubomírom Mikulášom, 4. apríla 170/32, 031 01
Liptovský Mikuláš a JUDr. Líviou Mikulášovou, Slnečná 1081/36, 059 71 Eubica a
budúcim povinným z věcného břemena pozemkovým spoločenstvom Urbár a
komposesorát pozemkové spoločenstvo IPanovo, IPanovo 54, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 379 745 72 zo dňa 26.11.2014
Poučenie:
PodPa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podPa § 54 zákona o správnom konaní sa
podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Město Liptovský Mikuláš cestou
Spoločného obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor
výstavby abytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní
všetkých oprávněných prostriedkov preskúmatePné súdom.
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Správný poplatok: vzmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov
Položka 60 písm. „g" v hodnotě 100- EUR bol uhradený v pokladni města Liptovský
Mikuláš.
Doručuje sa
- Ing. Jozef Pavlík, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- EvaBobuFová, Štefánikova 1513/29, 031 01 Liptovský Mikuláš
- JUDr. Lívia Mikulášová, Slnečná 1081/36, 059 71 Eubica
- Urbár a komposesorát pozemkové spoločenstvo IFanovo, 11'anovo 54, 031 01 Liptovský
Mikuláš
- Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- Milan Žiaran, IFanovo 84, 031 01 Liptovský Mikuláš
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁŘSKY PODNIK štátny podnik, Radničně námestie 8,
969 55 Banská Štiavnica
- Ing. Jaroslav Straka, Ekostaving, s. r. o., Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- ostatným vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s předmětnou
umiestňovanou stavbou sa oznámenie doručuje formou veřejnej vyhlášky
Toto rozhodnutie má podl'a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov povahu
verejnej vyhlášky a podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byť vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť
obcou zverejnené aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom
rozhlase, tlačí alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
Na vedomie
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaKaŽP, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠVS, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, O.ddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko střed, ČSA 7,
974 31 Banská Bystrica
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Okresně riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru vLiptovskom Mikuláši,
Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
- 1 -04- 2016
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