MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
číslo: URaSP 2016/02337-03 Su

Liptovský Mikuláš dňa 10.05.2016

Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ičo: 36 442 151) ul. Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina
Žiadosť o stavebné povolenie stavby 'Liptovský Mikuláš - Ráztoky- Zahustenie TS
Hlinišťové 2.etapa - Prepojenie I.č.211 a l.č. 212

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ičo: 36 442 151), ul. Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina podal dňa 29.02.2016 na Spoločný obecný úrad územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu 'Liptovský Mikuláš - Ráztoky- Zahustenie TS Hlinišťové 2.etapa Prepojenie I.č.211 a l.č. 212 ' - liniová stavba k.ú. Liptovská Ondrašová.
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod č. ÚR a SP
2015/02385-03 Šu dňa 19.05.2015.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom města ako příslušný stavebný úrad podfa
§117 zák. č. 50/1976 Zb. o ůzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění
neskorších predpisov a § 5 ods.l písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správě pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podia §62 a 63
stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Stavba stavbu 'Liptovský Mikuláš - Ráztoky- Zahustenie TS Hlinišťové 2.etapa Prepojenie l.č.211 a l.č. 212 ' - liniová stavba k.ú. Liptovská Ondrašová sa podia § 66 ods.l
stavebného zákona
povoPuje.
Popis stavby:
Jedná sa výstavbu nového VN prepoja medzi linkami 211 a 212,v intraviláne a čiastočne aj v
extraviláne města v k ú Liptovská Ondrašová. VN káblové vedenie bude napojené z jestvujúceho
VN vzdušného vedenia linky č. 212 pri areáli bývalých tehelní. Nový VN kábel bude vedený
odbočením z jestvujúceho podpěrného bodu linky č. 212 smerom k jestvujúcej komunikácii,
potom popři miestnych komunikáciách do areálu bývalých tehelní. V areáli tehelní bude osadený
VN rozvádzač, do ktorého bude napojený nový kábel a taktiež jestvujúci VN kábel smer
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trafostanica 151/ts/664-tehelne a 15l/ts/665- vojenské sklady. Ďalej bude trasa prechádzať poza
objekt výrobnej haly cez spevnenú plochu. Potom bude vedený v súbehu s miestnymi
komunikáciami resp. čiastočne v komunikácii, popři chodníku až k potoku Jalovčianka. Pri
mostíku prekrižuje Jalovčianku, pojde popři miestnej komunikácii a bude ukončený v novej
kioskovej trafostanici, ktorá nahradí jestvujúcu - stožiarovú trafostanicu. Nová trafostanica bude
umiestnená za požiarnou zbrojnicou v zelenom páse. Po realizácii stavby bude stožiarová
trafostanica ako aj VN vzdušná přípojka demontovaná. Do novej trafostanice sa presmerujú
všetky jestvujúce NN vývody zo stožiarovej trafostanice.
Stavebné objekty:
SO 01 VN káblové vedenie 3x 22-AXEKVC(AR)E 1x240/25 mm2 - nová trasa 1088 m
Vonkajší rozvádzač VN
Demontáž vzdušného vedenia VN l.č.211 - trasa 780 m
SO 02 NN káblové rozvody - napojenie jestvujúcich káblových rozvodov vedením NN
- domové přípojky 2 ks
PS 01 nová kiosková trafostanica GKP-S1 vedfa požiarnej zbrojnice, trafo 400 kVA
- demontáž póvodnej stožiarovej trafostanice 21 l/ts/ondrašová_p.zbrojnica
Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
- ostatné plochy, orná póda, zastavané plochy a nádvoria, lesné pozemky, vodné plochy
Súhlas na vyňatie pódy z PPF:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k použitiu PPF na
nepofnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok pod č. OU-Liptovský Mikuláš-PLO2016/003299-2/IVA dňa 16.3.2016.
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš , pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie na povolenie
výnimky zo zakázaných činností pod č. OU-Liptovský Mikuláš-PLO-2016/003287-2 ELI dňa
18.3.2016.
Projektová dokumentáciu spracoval:
Ján Kriško - rozvody NNK, VN přípojka, trafostanica 211
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podfa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou
tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úřadu.
- Pri uskutečňovaní stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku.
- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím
a ďalšími podmienkami.
- Po ukončení výkopových prác je potřebné terén uviesť do póvodného stavu
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- Pri stavbě budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu
stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák.č.50/76 Zb. v znění neskorších
predpisov, najma § 43d-i, a příslušné technické normy.
STN 33 0300 Druhy prostředí pre el. zariadenia, STN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre el.
zariadenia, STN 34 3100 Bezpečnostné předpisy pre obsluhu aprácu na el. zariadeniach,
STN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, STN 33 3210 Rozvodné zariadenia spoloč.ustanovenia, STN 34 3100 - Bezpečnostné předpisy pre obsluhu a prácu na el.
zariadeniach, STN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia, STN 34 3104- Bezpečnostné
předpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach

-

STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnost' stavieb - spoločné ustanovenia
Vyhl.č. 94/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu
bezpečnost' pri výstavbě a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení
a dopíňa vyhl.č. 94/2004 Z.z.

- Stavba bude ukončená do: 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V případe nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať před uplynutím
lehoty výstavby o jej predlženie.
- Spósob uskutočnenia stavby: dodavatefsky.
- Zhotovitel' stavby: bude určený výběrovým konáním . V zmysle ustanovenia § 62 odst.l, písm.
d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výběrového konania povinný
oznámit' zhotovitefa stavby, předložit' oprávnenie na realizáciu stavieb podfa zvláštnych
predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.
- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou
osobou oprávněnou vykonávat' geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačně
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom
a kartografom a predložiť na stavebný úrad.
- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma z
hPadiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie
podmienky z hPadiska architektury:
- Stavebník je povinný umožnit' povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD.
Na stavbě musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
Na stavbě musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa
odstránia stavebné závady a nedorobky podl'a kolaudačného rozhodnutia.
- investor je povinný na stavbě umiestniť tabufu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávatefa,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a
dátum stavebného povolenia.
- Zhotovitel' stavby musí pre stavbu použit' len výrobky, ktoré majů také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbě zaručená požadovaná mechanická
pevnost' a stabilita, požiarna bezpečnost' stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia, bezpečnost' pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
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- stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na miestnej komunikácii
- likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnut'
s městským úradom.
- Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vod, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :
- stavebník je povinný bezodkladné oznámit' stavebnému úřadu začatie stavebných prác na stavbě
( § 66 odst. 2 písm.h) stavebného zákona.
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb .
- Križovanie sietí realizovat' v zmysle příslušných STN
- v případe spósobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osob je potřebné vzniknuté škody
odstrániť, resp. uhradit' podl'a platných právnych predpisov.
- stavebné práce je potřebné vykonávat' tak, aby nevznikli škody na susedných nehnutel'nostiach
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávněných záujmov vlastníkov susedných
nehnuteFností
- stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby, mimo přístupových komunikácii
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona
- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov :
- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov .
Podfa zákona 251/2012 Z.z. §43:
-ochranné pásmo podzemného káblového vedenia lkV-1 lOkV vrátane je lm po oboch stranách,
- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením : ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou,
oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený
přístup do elektrickej stanice na výměnu technologických zariadení
- VN vedenie vzdušné : 10 m od krajného vodiča v bežnej trase, 7 m od krajného vodiča v
lesnom prieseku
- Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a křižovaní podzemných vedení
určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300 , čl. 6 34)
Pod Fa uvedenej normy pre lkV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné
VODOROVNÉ/ZVISLÉ vzdialenosti
OD sil. kábla lkV
sil. kábla 35kV Telef. kábla plyn do 0,005Mpa
vodovodu
5/5 cm
20/20cm
30/3Ocm
40/40cm
40/40cm
- V případe, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé
vzdialenosti zmenšit' až na 1 Ocm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20cm u vodovodov
- Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a obce:
Město Liptovský Mikuláš , útvar hlavného architekta dňa 7.4.2015:
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Město Liptovský Mikuláš - Městský úrad na základe posúdenia Vašej žiadosti konstatuje,
že pozemky p.č. KN C 1072/1 a KN C 674 k.ú. Liptovská Ondrašová sa nachádzajú
podl'a platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený
uznesením městského zastupitelstva 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 súčinnosťou dňom 1.1.2011 v znění zmien a
doplnkov v urbanistickom bloku „obytné územie s převahou rodinných domov " a sú
určené na výstavbu v zmysle defínície tohto urbanistického bloku Územný plán města
Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk
S použitím předmětných pozemkov na nepol'nohospodárske účely súhlasíme s tým, že
bude dodržaný index zastavanej plochy pozemkov max.30 %.
Pozemky p.č, KN C 675,676,677 k.ú. Liptovská Ondrašová nie sú určené na výstavbu.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny dňa 11.3.2015:
Predmetná liniová stavba sa nachádza v lokalitě Ráztoky v intraviláne aj extraviláne
města Liptovský Mikuláš v k.ú. Liptovská Ondrašová, na území, kde platí podfa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny vznp. prvý stupeň územnej ochrany.
Predmetná lokalita nie je súčasťou územia európskeho významu ani chráněného vtáčieho
územia. Z pohfadu záujmov chráněných zákonom o ochraně prírody a krajiny správný
orgán požaduje:
Případný nevyhnutný výrub riešiť v zmysle §-u 47 ods.3 a §-u 48 zákona č, 543/2002 Z.z.
o ochraně prírody a krajiny v znp. ( vyžaduje sa súhlas města L.Mikuláš).
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej
vodnej správy dňa 3.3.2016:
Pri realizácii stavby dojde ku križovaniu vodného toku Jalovský potok v mieste existujúceho
premostenia. Navrhovaný VN kábel bude vtiahnutý do ocel'ovej rúry, ktorá bude uchytená na
navrhovanej ocel'ovej konštrukcii mosta vo výške podlahy mosta. Súčasťou uchytenia budú dva
betonové základy vybudované na oboch brehoch vodného toku.
Podmienky súhlasu:
Súhlas nenahrádza povolenie stavby, ktoré vydá příslušný stavebný úrad.
Pravidelné vykonávat' kontrolu, údržbu a opravu transformátora
- Prevádzku a údržbu zariadenia transformačnej stanice vykonávat' v súlade s pokynmi a
prevádzkovým poriadkom výrobců jednotlivých konštrukčných celkov.
- Práce vykonat' tak, aby nedošlo k znečisteniu resp. ohrozeniu akosti vody vo vodnom
toku.
Križovanie s vodným tokom realizovat' v zmysle platných STN.
- K stavebným prácam prizvať zástupců správců vodného toku - Slovenský
vodohospodářsky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu
Ružomberok (p. E. Krakovský č. tel. 0915 859 509).
V súbehu s tokom umiestniť VN zemný kábel z dóvodu stiesnených podmienok 4,0 m
od reálnej brehovej čiary krajom jestvujúcej komunikácie resp. priamo v nej.
Betonové pátky na ukotvenie chráničky vybudovat' tak, aby nevyčnievali na terén a
netvořili překážku pri přístupe mechanizmov k vodnému toku. Kraj pátky osadiť min.1,0
m od brehovej čiary.
- Po ukončení prác odstrániť prebytočný stavebný materiál a břehy vodného toku uviesť
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do póvodného stavu.
V případe výskytu vePkých vod stavebné práce vykonat' tak, aby nebol narušený
plynulý prietok vePkých vod.
Realizáciou prác a samostatným vytvořením depónií nesmie dójsť k negativnému
vplyvu na životné prostredie dotknutého územia.
Tento súhlas je podkladom pre konanie podPa osobitných predpisov a v súlade s § 27 ods. 5
zákona č. 364/2004 Z.z. vodného zákona zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka
od jeho vydania.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný dňa 16.3.2016:
Na dotknutom pozemku v dobe vegetačného kl'udu sa pred začatím výkopových prác musí
vykonat' odhumusovanie s uložením biologickej vrstvy tak, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.
Stavba nemá nároky na trvalý záběr pofnohospodárskej pódy (PP). Předpoklad začiatku prác
je september 2016, a předpokládané vrátenie PP do póvodného stavuje september 2017.
Pri výkope ryhy pre uloženie přípojky ide o manipulačný pás na pozemku parc.č. CKN 1072/1
o dížke cca 404 m a široký cca 1,0 m, pozemku pare. č. C KN674 o dížke cca 50m a široký cca
l,0m a pozemku pare. č. C KN 1076/8 o dížke cca 15m a široký cca 1,0 m v k.ú. Liptovská
Ondrašová, na dobu kratšiu ako jeden rok s vrátením PP do póvodného stavuje potřebné:
- PP použit' len v odsúhlasenom rozsahu podl'a spracovaného projektu stavby a zabezpečit',
aby pri použití predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na prifahlých
pol'nohospodárskych pozemkoch
- Pri zemných prácach oddelene manipulovat' s kultúrnou vrstvou pódy od ostatnej pódy a
túto použit' na spatné zahumusovanie. Skrytý humusový horizont až do doby jeho
použitia uložit' na nezastavanej časti pozemkov pare. č. C KN 1072/1, 674 a 1076/8, a
ošetřovat' tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a odcudzeniu
- PP uviesť do póvodného stavu do konca septembra 2017. Dodržať spracovanú bilanciu
skrývky humusového horizontu PP pre záběry kratšie ako jeden rok na predmetnú stavbu
- Ohlásit' tunajšiemu úřadu ukončenie použitia PP, vrátane jej uvedenia do póvodného
stavu
- V případe, že ak by pri realizácii stavby bol nutný trvalý alebo dočasný záběr PP /po
dobu dlhšiu ako 1 rok/ je investor povinný požiadať orgán ochrany PP o konanie podfa §
17 zákona
- Připadne poškodenú priTahlú PP uviesť do póvodného stavu na náklady stavebníka
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej
správy v odpadovom hospodárstve dňa 24.2.2015:
- Súhlasí s předloženou projektovou dokumentáciou za dodržania nasledovných
podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, 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 a právnymi 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
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(zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred
zneškodněním (skládka odpadov).
Okresně riaditePstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš dňa 25.2.2015:
V zmysle § 1 ods. 2 písm. f) bod 9 vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z„ ktorou sa
ustanovuj ú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnost' pri výstavbě a pri užívaní
stavieb v znění neskorších predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na inžinierske stavby diaFkové a miestne rozvody elektřiny, stožiare a televízne káblové rozvody, t.j.
nevypracovává sa riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Z tohto dóvodu příslušný
orgán vykonávajúci ŠPD nevydává k takýmto stavbám stanoviská.
LVS a.s. Liptovský Mikuláš dňa 16.3.2015:
S předloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
- Navrhované VN a NN káble podlá projektu križujú potrubia veřejného vodovodu a
verejnej kanalizácie v našej správě i vodovodných a kanalizačných prípojok pre niektoré
nehnutefnosti. Zároveň tieto káble v niektorých úsekoch vedú v súbehu s našimi
potrubiami.
Situáciu so zakreslením podzemných vedení Vám zasielame v prílohe. Upozorňujeme
Vás, že zakresleme podzemných vedení v situácii je orientačně. Trasy potrubí v našej
správě je potřebné vytýčit' pred začiatkom prác na základe predloženej objednávky.
Upozorňujeme Vás, že v trase plánovaných káblov sa móžu nachádzať aj vodovodně a
kanalizačně přípojky, ktoré nie sú v situácii zakreslené.
- Pri přípravných a výkopových prácach je potřebné postupovat' v súčinnosti so zástupcami
našej spoločnosti. Kontakty: p. Hričák - 0905 701 932 (vodovod), p. Vyšný - 0908 916
595 (kanalizácia).
- Križovanie navrhovaných káblov s potrubiami v našej správě žiadame realizovat' v
zmysle STN. Navrhované káble a kiosková trafostanica musia byť umiestnené mimo
pásma ochrany našich potrubí, ktoré siaha do vzdialenosti minimálně 1,5 m od
vonkajšieho pódorysného okraja potrubí.
- V případe, že pri realizácii navrhovaných káblov alebo realizácii trafostanice dojde k
poruchám na potrubiach v našej správě, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044
55 219 92 (0908 916 579). Případné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom navrhovaných káblov a pri umiestnení
trafostanice žiadame přizvat' zástupcov našej spoločnosti (p. Hričák. p. Vyšný).
- Po ukončení výstavby požadujeme projektová dokumentáciu skutočného vyhotovenia a
geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej formě v tvare *.dgn (čitatefné
pre prostredie MicroStation.
SPP - D a.s. Bratislava dňa 24.2.2015:
- Pri realizácii stavby požadujeme dodržať následovně podmienky.
- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP
- distribúcia, a.s. o presnú identifíkáciu - vytýčenie plynárenských zariadení v teréne Na
základe objednávky adresovanej na SPP-distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949 , 010 22
Žilina zabezpečí po vzájomnej dohodě vytýčenie pracovník SPP - distribúcia, a.s.
(kontaktná osoba Riboňová Dagmar +421416265598)
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V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. od
1 4 2011 bezplatné vykonává prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné
stavby ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dlžku 100 m.
Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podFa
TPP 702 01, TPP 702 02 a zákona č. 251/2012 Z.z., § 79 a § 80.
Zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovat' ručně min. 1,5 m na
každú stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských
zariadení. Pri použití přetlaku musí byť počas zhotovenia přetlaku odkrytý plynovod tak,
aby nemohlo dójsť pri náhodnej zmene směru pretláčania k poškodeniu plynovodu.
Pri obnažení, křižovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú
naše zariadenia, je povinnost' oznámit' tieto práce SPP - distribúcia , a s najmenej 3 dni
vopred aby bolo možné vykonat' kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypáním či
nedošlo k poškodeniu našich sieti. Kontroly budu zaznamenané do stavebného denníka
alebo spísaný samostatný záznam
Investor zodpovedá za škody na PZ spósobene nesplněním vyššie uvedených povinností
vrátane zodpovědnosti za škodu za zemný plyn ktorý unikol v dósledku poškodenia PZ. V
případe poškodenia alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu
vykonávaných prác, budú tieto na náklady Investora odstránené pracovníkmi SPP distribúcia, a.s.
Pri realizácii dodržať min. vzdialenosti podFa ustanovení STN 73 6005
V případe križovania el. přípojky a plynového potrubia požadujeme dodržať vzdialenosť
medzi povrchmi sieti min. 0,2 metra a kábel musí byť uložený v chráničke s presahujúcej
plynovod 1,0 m na každú stranu.
V súbehu el. kábla a plynovodu požadujeme dodržať vzdialenosť 0,6 metra medzi
povrchmi sieti.

Slovák Telekom a.s. Bratislava zo dňa 4.3.2015:
- 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 ak si
stavebník nesplní povinnost' podFa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v 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, ian.babal@telekom.sk. +421 44 4328456
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potřebné uzavrieť dohodu o podmienkach překládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné přeložit' zrealizovat'
překládku SEK.
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Upozorňujeme žiadatePa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat'
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- 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
žiadatePa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podPa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění.
- V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoPvek
dóvodov pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit'
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník
povinný požiadať o vytýčenie TKZ. VzhPadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatePov, ako sú napr. rádiové zariadenia,
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje
žiadatePa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatePov týchto
zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju
odovzdáte technikovi:
Ján Babál. ian.babal@,telekom.sk. +421 44 4328456, 0903924519
- V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho
vydania.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohPadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák
Telekom, a.s.
- 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.
- ŽiadatePa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutePnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú přípojku.
Poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej formě nezbavuje žiadatePa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Liptovský Mikuláš dňa 14.4.2015:
PodPa predloženej dokumentácie , budú předmětnou stavbou dotknuté následovně pozemky:
- vo vlastníctve neznámého vlastníka, s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b),c)
zákona č. 180/1995 Z.z. v znění neskorších predpisov nakladá a to: E- KN č.1584/1 LV č.
3968 a E-KN č.10271/4,10271/5,10271/6 LV č. 5544, E-KN č. 10268/1,10268/2 LV
č.5543 k.ú. Lipt.Ondrašová
- vo vlastníctve Slovenskej republiky v správě SPF a to : E-KN č.1584/1 LV č.3968, E-KN
č. 1604/102 LVč.5236
RO SPF Liptovský Mikuláš po posúdení predloženej súvisiacej dokumentácie pre
žiadatePa vydává súhlas k vstupu na pozemky , k územnému konaniu a stavebnému
povoleniu za podmienok :
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pozemky, ktoré budú potřebné ako manipulačný priestor budú po skončení prác uvedené
do póvodného stavu,
stavebník na dotknutých pozemkoch SPF po kolaudácii zriadi věcné břemeno , ktoré bude
zapísané v príslušnom katastri a to odplatne v prospěch SPF
stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a
žiadatefom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný pozemky previesť na
žiadateFa, zároveň žiadnym spósobom neobmedzuje SPF v nakladaní s uvedenými
pozemkami
všetky náklady, ktoré žiadatel' v súvislosti s předmětným konáním vynaloží, sú jeho
vlastnými nákladovými položkami

Krajský pamiatkový úrad Žilina dňa 24.2.2015:
- požaduje do územného rozhodnutia a stavebného povolenia zapracovat' nasledovné:
-

-

-

Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s předmětnou stavbou písomne ohlásit'
najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, ktorý vykoná odborný
dohl'ad stavby formou obhliadky jej výkopov z hfadiska výskytu možných archeolo
gických nálezov.
Ak počas stavebných prác dojde k akémukol'vek archeologickému nálezu hmotnej alebo
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr,
stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástroj ov, 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.
Požiadavky určené v tomto záváznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového
zákona, vzhl'adom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposial' nepreskúmanej
archeologickej lokality. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového
úřadu identifikuje relevantně archeologické nálezy, určí podfa § 127 ods. 1 a 2
stavebného zákona příslušný stavebný úrad po dohodě s krajským pamiatkovým úradom
podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania
pamiatkového záchranného archeologického výskumu.
Podfa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon") v případe zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí
nálezca alebo osoba zodpovědná za vykonáváme prác ihned' ohlásit' nález krajskému
pamiatkovému úřadu. Nález sa musí ponechat' bez změny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborné spósobilou osobou. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonat' všetky nevyhnutné opatrenia
na záchranu nálezu, najma zabezpečit' ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a
odcudzeniu, pokial' o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohodě s krajským pamiatkovým
úradom. Archeologický nález móže vyzdvihnúť a premiestniť z póvodného miesta a z
nálezových súvislosti iba oprávněná osoba metodami archeologického výskumu.

Energotel a.s. Bratislava dňa 23.2.2015:
Stavba „Liptovský Mikuláš- Ráztoky - Zahustenie TS Hlinišťové - 2.ETAPA PREPOJENIE linky č.211 a l.č.212"zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v
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správě Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina, a Energotel, a. s., Bratislava, ktoré sme
informativně zakreslili do priloženej PD. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie.
Ministerstva obrany SR, Agentura správy majetku, Detašované pracovisko Střed, Banská
Bystrica dňa 25.2.2015:
Súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podfa predloženej projektovej dokumentácie s
podmienkami:
nepoškodit' podzemně telekomunikačně vedenie vojenského kábla a zabezpečit' jeho
ochranu (zákres v Prílohe č. 1),
dodržať přiložené (Příloha č. 2) Podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej
siete,
- Pri realizácii prác dojde k súbehu / križovaniu s podzemným telekomunikačným vedením
vojenskej správy - orientačný zákres trasy na situácii (Příloha č. 1),
- pred začatím prác zabezpečit' jeho vytýčenie,
- vytýčit' inžinierske siete, kanalizačná přípojka, elektrická přípojka - v blízkosti oplotenia
Zdravotných skladov Ondrašová. Kontakt na zodpovědného správců objektu: Středisko
prevádzky objektov ASM, Zarevúcka 2, 034 01 Ružomberok, vedúci p. Stanislav Ondrík,
tel. č,: 0960 472 901,
- pred vydáním kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť s MO SR zmluvu o zriadení věcného
břemena na trasu NN vedenia cez predmetný pozemok. Vlastník stavby - inžinierskej
siete zabezpečí na vlastné náklady vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého
posudku na zriadenie věcného břemena.
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupně projektu a pre všetky ďalšie konania v
riešenom území. Na jeho základe je možné vydat' územné aj vodohospodářské
rozhodnutie a stavebné povolenie. Projektant (investor) je povinný doručit' ho v odpise
všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budu na akcii zainteresované.
- Ak dojde k změnám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia
stavebným úradom, je potřebné požiadať o nové závazné stanovisko
v

SVP, š.p., Banská Stiavnica, OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok zo
dňa 18.3.2015:
- vodohospodářsky významný vodného tok Jalovský potok je v Zozname tokov vedený pod
číslom 501, číslo hydrologického poradia 4-21-02-038. Pravá strana toku má opevnený svah a
břeh je upravený do úrovně okolitého terénu. V stave KNC ide o parcely 1051/1 a 1051/2, Druh
pozemku - vodné plochy, zapísané na LV č. 1459, vo vlastníctve SR a správě SVP, š.p., Banská
Stiavnica.
S předloženou PD je možné súhlasiť, za dodržania nasledovných podmienok:
betonové základy pátiek, slúžiace na ukotvenie chráničky s VN káblom, osadit' mimo
prietočného profilu toku (určí na mieste technický pracovník Správy phV Ružomberok p.
Eubomír Krakovský, ( č. tel: 0914/325 868)
zemný kábel v súbehu s tokom požadujeme umiestniť min. 5,0 m od reálnej brehovej
či ary toku
na základy pátiek a káblové vedenie žiadame uzatvoriť zmluvný vzťah s OZ Piešťany
SVP, š.p. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok Vám udefuje súhlas
so vstupom na naše pozemky počas výstavby. Po ukončení prác požadujeme pozemky
uviesť do póvodného stavu a přizvat' p. Eubomíra Krakovského
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- K stavbě sa vyjádřili:
Město Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta dňa 7.4.2015, Hydromeliorácie, š.p.
Bratislava dňa 11.3.2015, Okresně riaditefstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský
Mikuláš dňa 25.2.2015, SPP-D a.s. Bratislava dňa 24.2.2015, OÚ Liptovský Mikuláš ,odbor
starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH dňa 24.2.2015, úsek ŠVS dňa 3.3.2016, úsek ŠSOPaK dňa
11.3.2015, LVS a.s. Liptovský Mikuláš dňa 16.3.2015, SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ
Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok dňa 18.3.2015, Krajský pamiatkový úrad
Žilina dňa 24.2.2015, Slovák Telekom a.s. Bratislava dňa 4.3.2015, Orange Slovensko a.s. dňa
25.3.2015, Energotel a.s. Bratislava dňa 23.2.2015, 02 Slovakia, s.r.o. Bratislava dňa 23.2.2015,
Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Banská Bystrica , odd. telekomunikačných služieb
dňa 3.3.2015, Železnice SR Bratislava dňa 9.4.2015, Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
pozemkový a lesný odbor dňa 16.3.2016 a 18.3.2016, TI - Strojírenský zkušební ústav , s.p. Brno
dňa 26.2.2016.
- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- podmienkam Slovenského pozemkového fondu, Regionálneho odboru Liptovský Mikuláš
týkajúcich sa uvedenia pozemkov do póvodného stavu, zriadenia věcného břemena a nákladov v
súvislosti s předmětným konáním sa vyhovuje a sú zapracované do podmienok stavebného
povolenia.
Odóvodnenie:
Tunajší úrad oznámil začatie stavebného konania líniovej stavby dňa 7.3.2016, apretože
stavebnému úřadu sú dobré známe poměry staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od ústného pojednávania. Dotknutým účastníkom
konania súčasne oznámil, že majů možnost' uplatnit' svoje námietky do 7 pracovných dní od
zvesenia verejnej vyhlášky - od dňa 23.3.2016 s tým, že na pripomienky a námietky, ktoré mohli
byť uplatněné v územnom konaní sa vzmysle § 61 ods.l) stavebného zákona neprihliada.
V určenom termíne neboli podané žiadne námietky a pripomienky.
Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia spíňa požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov,
predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života l'udí, a či zodpovedá
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a
osobitnými predpismi , či je zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby, či je zabezpečené
včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potřebného na riadne
užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o
stavebné povolenie z hfadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.l a 2 stavebného zákona a § 8
vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že
uskutočnením (ani budúcim užíváním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spíňa požiadavky určené § 43 d, e, a § 48 až 52 stavebného zákona v
znění neskorších predpisov, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a příslušné ustanovenia slovenských
technických noriem, ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Pre územie, v
ktorom sa nachádzajú pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný ÚPN SÚ
Liptovský Mikuláš, schválený Uznesením Městského zastupitefstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010
a jeho závazná časť bola vyhlášená Všeobecne závazným nariadením města LM č. 7/VZN /2010
dňa 16.12.2010 s účinnosťou 1.1.2011.
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by bránili povoleniu
stavby.
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Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' v zmysle §52
ods.l zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnost', nebola stavba začatá.
Ukončenu stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívat' len na základe
kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona závazné aj pre právnych nástupcov
konania.
Vlastníctvo preukázané výpismi listov vlastníctva v územnom konaní, k stavebnému konaniu boli
předložené zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení věcného břemena. Na pozemok vo
vlastníctve Ministerstva obrany SR stavebník podzemnej stavby nepreukazuje vlastníctvo ani iné
právo k pozemku,pretože ide o stavbu, ktorá funkčně ani svojou konštrukciou nesúvisí so
stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom, a ktorá ani inak nemóže ovplyvniť využitie
pozemku na účel, ktorému je určený.
Poučenie:
Podfa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolat'. Odvolanie podfa § 54 zákona o správnom konaní sa podává v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného
úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš .
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja
Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je
preskúmatefné súdom.

'/

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podPa §69 ds.2) stavebného zákona v znění
neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli města Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené iným sposobom v mieste obvyklým
v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/67Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov.
Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia .

- 1 -06- 2818
1 I -05- 2018
Zverejnené i
Zvesené dňa:
Vyvesené dňa:

ósobom:. JMMW:...

^

Odtlačok pečiatký a podpis
oprávnenej ósoby
MESIO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

W1EST9KÝ ÚRAD
33i 4-2 LIPTOVSKÝ MIWUI-Áš
O -1
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Doručuje sa
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ičo: 36 442 151), ul. Pri Rajčianke 292118, 010 47
Žilina
Vlastníci dotknutých pozemkov: doručenie veřejnou vyhláškou
Město Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989, Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Kriško - projektant, SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Na vedomie
Město Liptovský Mikuláš , odd. ŽP a poPnohospodárstva
Město Liptovský Mikuláš, odd.ŽP,DaVP- útvar CD,PK a VP
Město Liptovský Mikuláš , ÚHA
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, Vrbická
1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická
1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresné riaditePstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok , J.Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
SVP š.p., OZ Piešťany, Správa Povodia horného Váhu , ul. J.Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
Ministerstvo obrany SR, Správa nehnutePného majetku a výstavby Bratislava, detašované
pracovisko Střed, Banská Bystrica , ul.ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Min. vnútra SR, centrum podpory Žilina, odd.telekomunikačných služieb, Kuzmányho 26, 012
23 Žilina
MH SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
SPP - D a.s. Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava
Orange Slovensko a.s., UC2 údržbové centrum BB, Zvolenská 21, 974 05 Banská Bystrica
Telefonica Slovakia, s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
LVS a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš
Energotel,a.s., pracovisko Vodné elektrárne Trenčín, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63, Bratislava 211
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina
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