Obec Tajov
Číslo: OcÚ-1671/247/2019/Gy-roz.
Ev.č.: 2/2020

Tajov, 05.03.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Dňa 26.06.2019 podali a naposledy doplnili dňa 10.01.2020 navrhovatelia: Bc. Karol Otiepka
a Katarína Otiepková, obaja bytom Na Graniari 33, 974 01 Banská Bystrica, v zastúpení Dušanom
Strelcom, bytom Žltý piesok 10, 974 01 Banská Bystrica (na základe splnomocnenia zo dňa
12.05.2019), na Obecný úrad Tajov, stavebný úrad návrh, na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Rodinný dom STILO 4iC_ZO“
navrhnutej na pozemku v k.ú. Tajov parc. KN-C č. 403/3 – rodinný dom (so spevnenou plochou na
parkovanie, so vstupom na pozemok), na KN-C č. 403/1, 403/3, KN-E č. 956, 1-935/3 - splašková
kanalizácia, na SZ parc. KN-C č. 403/3 - vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou a el. prípojkou z RD
do čerpadla studne, na KN-C č. 403/3, 403/1, KN-C č. 661 (= KN-E č. 1-956), KN-C č. 427 (= KN-E
č. 1-936), KN-C č. 654/1 (= 1-935/3), KN-C č. 381/14 (= KN-E č. 1-936), KN-C č. 382 (= KN-E č. 1692/1) - NN prípojka.
Obec Tajov zastúpená starostkou obce Mgr. Janette Cimermanovou, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval návrh v územnom
konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom ustanoveným v §35 a §36 stavebného
zákona, posúdil návrh podľa §37 a §38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými
orgánmi, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov uskutočneného
územného konania rozhodol takto: stavba

„Rodinný dom STILO 4iC_ZO“
sa podľa §39a stavebného zákona a podľa §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona
povoľuje umiestniť
v katastrálnom území Tajov, na pozemku parc. KN-C č. 403/3 – rodinný dom (so spevnenou plochou
na parkovanie, so vstupom na pozemok), na KN-C č. 403/1, 403/3, KN-E č. 956, 1-935/3 - splašková
kanalizácia, na SZ parc. KN-C č. 403/3 - vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou a el. prípojkou z RD
do čerpadla studne, na KN-C č. 403/3, 403/1, KN-C č. 661 (= KN-E č. 1-956), KN-C č. 427 (= KN-E
č. 1-936), KN-C č. 654/1 (= 1-935/3), KN-C č. 381/14 (= KN-E č. 1-936), KN-C č. 382 (= KN-E č. 1692/1) - NN prípojka.
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pre navrhovateľov: Bc. Karol Otiepka a Katarína Otiepková, obaja bytom Na Graniari 33, 974 01
Banská Bystrica.
V súlade s § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom
účastníkov konania a účastníci konania alebo ich pobyt nie je známy, stavebný úrad doručuje toto
územné rozhodnutie verejnou vyhláškou.
Spracovateľ projektovej dokumentácie je APEX A, s.r.o., Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, Ing.
Miroslav Žilinský a Ing. Jurij Čerňak.
Stavbu umiestnila Ing. Tamara Ďuráková, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č.: 0335*A*1, APEX A,
s.r.o., Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, IČO: 35978660.
Stavba bude realizovaná fi. BAU holding – rodinné domy, s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava,
IČO: 46281568.
Popis:
Príjazdová komunikácia je jestvujúca, obojsmerná cestná komunikácia. V koridore ulice sú vedené
siete - vodovodu, kanalizácie, NN sieť, telekomunikačná sieť.
Jedná sa o katalógový projekt od firmy BAU holding - rodinné domy, s r.o., Vajnorská 89, 831 04
Bratislava. Objekt je jednopodlažný dom, nepodpivničený, montovaný, drevenej konštrukcie,
s neobytným podkrovím, obdĺžnikového pôdorysu rozm. 8,5x11m, so sedlovou strechou so sklonom
17°. Max. výška sedlovej strechy je +3,895m. Objekt bude založený na základových pásoch a
železobetónovej doske.
Vykurovanie a príprava TÚV:
Vykurovanie objektu je riešené vykurovacími rohožami, elektrické podlahové FENIX EKOFLOOR..
Príprava TÚV bude v elektrickom, závesnom, kombinovanom, zásobníkovom ohrievači teplej vody.
Doplnkový zdroj vykurovania bude krbová vložka.
Vodovod:
Objekt rodinného domu SO.01 nie je možné napojiť na verejný rozvod pitnej vody, preto je za týmto
účelom riešená navrhovaná studňa. Studňa bude umiestnená na pozemku investora parcela č. 403/3.
V hornej časti studne bude riešená, prefabrikovaná, manipulačná šachta, vnútorných rozmerov 1300 x
1500 x 1800 mm s veľkosťou poklopu 600 x 600 mm, opatrená stúpadlami, vyhotovená z
prefabrikovaných, betónových dielcov. Šachta bude umiestnená v nezámrznej hĺbke. V šachte bude
umiestnená 50 litrová, tlaková nádoba a tlakový spínač s manometrom. V studni je navrhnuté ponorné
čerpadlo s ovládaním a kontrolnou jednotkou s výtlačným potrubím a mechanickým filtrom s
filtračnou vložkou.
Za zostavou bude riešená vetva vnútro areálového rozvodu studenej pitnej vody pre navrhovaný objekt
rodinného domu SO.Ol. Tie budú ťahané v zemine v hĺbke minimálne 1500 mm, použijú sa rúry
HDPE.
Splašková kanalizácia:
Splašková voda bude odvedená pomocou potrubia PVC DN 150 cez revíznu šachtu, osadenú 1,0 m od
hranice pozemku do verejnej kanalizácie.
Pripojenie navrhovaného objektu bude cez navrhovanú, revíznu šachtu osadenú 1,0 m od hranice
pozemku. Revízna šachta bude plastová DN 400, opatrená liatinovým poklopom B 125. Vnútro
areálové rozvody vedené do šachty budú z rodinného domu SO.Ol - PVC DN 150.
Dažďová kanalizácia:
Odvod dažďovej vody je riešený cez strešné zvody napojené na dažďovú kanalizáciu, riešenú v rámci
pozemku investora. Potrubie je z PVC DN 125 odvádzajúce dažďovú vodu do vsakovacích blokov
(vsakovacích studní, trativodu) umiestnených na pozemku investora. Tieto musia byť navrhnuté podľa
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danej geológie územia.
NN prípojka:
Pripojenie objektu rodinného domu SO.01 na elektrickú energiu bude realizované napojením na
existujúce vzdušné vedenie NN na betónových podperných bodoch. Z jestvujúceho podperného bodu
číslo 94 bude cez skrinku SPP vedený nadzemný kábel na nových podperných bodoch č. 1 až 6.
Posledný navrhovaný podperný bod číslo 6 bude umiestnený na parcele č. 427. Pri navrhovanom
podpernom bode číslo 1 bude zvedený kábel NAYY-J 4x25 mm2 do navrhovaného elektromerového
rozvádzača RE, ktorý bude umiestnený na verejne prístupnom mieste. RE musí byť umiestnené max.
30 m od bodu napojenia jestvujúceho podperného bodu číslo 94. Časť vedenia od navrhovaného
podperného bodu číslo 6 bude vedené v zemi až na pozemok investora parcela č. 403/3.
V SPP budú umiestnené poistky 3x50 A. V RE sa uskutoční priame meranie elektrickej energie
trojfázovým jednosadzbovým elektromerom pre rodinný dom.
Hlavný istič je navrhovaný ako trojfázový istič 25 A s vypínacou charakteristikou typu B.
Z elektromerového rozvádzača RE bude vedený kábel NAYY-J 4x25 mm2 do domového rozvádzača
RD. Z RD bude vedený kábel, ktorý bude napájať čerpadlo studne, typ kábla CYKY-J 3x2,5 mm2.
Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie cez nový vjazd.
Súčasťou stavby bude oplotenie pozemku do výšky 190 cm. Do stavebného povolenia bude material
oplotenia ešte upresnený investorom.
Súčasťou stavby je aj spevnená plocha na parkovanie pre 3 osobné automobily, chodník pre peších a
plocha pre smetné nádoby.
Dispozícia:
I.NP: je prízemný dom, so vstupom z prednej strany do zádveria, ďalej je centrálna chodba, obývacia
izba a kuchyňa. Nočnú časť tvoria tri izby a kúpeľňa.
Údaje:
Zastavaná plocha: 97,44 m2
Úžitková plocha: 83,14 m2
Obytná plocha: 64,55 m2
Výška objektu: +3,895m od úrovne terénu
±0,000 = 499,00 m.n.m.
Umiestnenie: Stavba je navrhnutá na pozemku v k.ú. Tajov parc. KN-C č. 403/3 – rodinný dom (so
spevnenou plochou na parkovanie, so vstupom na pozemok), na KN-C č. 403/1, 403/3, KN-E č. 956,
1-935/3 - splašková kanalizácia, na SZ parc. KN-C č. 403/3 - vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou
a el. prípojkou z RD do čerpadla studne, na KN-C č. 403/3, 403/1, KN-C č. 661 (= KN-E č. 1-956),
KN-C č. 427 (= KN-E č. 1-936), KN-C č. 654/1 (= 1-935/3), KN-C č. 381/14 (= KN-E č. 1-936), KNC č. 382 (= KN-E č. 1-692/1) - NN prípojka.
Rodinný dom bude umiestnený:
vo vzdialenosti od parcely cesty číslo 654/1 = 5,00 m,
od parcely suseda číslo 403/2 bude vzdialený 9,97 m,
od parcely suseda číslo 406/2 bude vzdialený 4,99 m, resp. 2,65 m,
od parcely suseda číslo 403/1 bude vzdialený 2,00 m.
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
Požiadavky na zabezpečenie výškového a polohového umiestnenia stavby:
1.
Stavba bude umiestnená tak, ako je to vo výkrese č. A-1.2 Koordinačná situácia, projektovej
dokumentácie umiestnenia stavby, vypracovanej Ing. Tamarou Ďurákovou, autorizovaným stavebným
inžinierom, reg.č.: 0335*A*1, APEX A, s.r.o., Bajkalská 13, 821 02 Bratislava. Uvedená
dokumentácia bola v konaní overená pečiatkou stavebného úradu a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
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rozhodnutia.
2.
Požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s
okolím: neurčujú sa
3.
Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie:
Z hľadiska oslnenia a osvetlenie nebude objekt cloniť žiadnemu inému objektu ani sám nebude
clonený iným objektom. Stavba nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.
Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
- Dodržať predpísané vzdialenosti a ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu v zmysle §
36 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
STN 33 3300, STN 73 6005, STN 33 3320, STN 34 3108.
- Dodržať predpísané vzdialenosti pásma ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie v
zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov a v súlade s STN 73 6005, STN 75 6101 a ON 75 5411.
- Dodržať predpísané vzdialenosti, ochranné pásmo elektronických komunikačných sietí v zmysle § 67
zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
5.
Požiadavky vyplývajúce z napojenia na komunikačnú sieť a potrieb statickej dopravy:
Stavba bude dopravne napojená na miestnu komunikáciu. Príslušným cestným správnym orgánom
je Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý je
nutné požiadať o stanovisko, resp. o povolenie vjazdu.
6.
Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem, zo stanovísk
dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí: K stavbe sa vyjadrili účastníci konania, dotknuté
orgány a správcovia inžinierskych sietí. Podmienky uvedené v ich nasledovných rozhodnutiach,
stanoviskách a vyjadreniach sú pre navrhovateľa, stavebníka záväzné, je povinný ich v plnom rozsahu
rešpektovať a dodržať:
- SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/EX/3361/2018/Ka zo dňa 03.09.2018;
- BBRSC, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, č. BBRSC/03886/2019,
BBRSC/04865/2019 zo dňa 09.09.2019;
- Okresný úrad v Banskej Bystrici, Odb. starostl. o ŽP, OPaK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica, č.
OU-BB-OKR1-2019/007142-002 zo dňa 16.01.2019;
- Okresný úrad v Banskej Bystrici, Odb. starostl. o ŽP, ŠVS, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica, č.
OU-BB-OKR1-2019/007142-002 zo dňa 16.01.2019;
- StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, hydrogeologický posudok z 11/2019;
- StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, stanovisko č. 7433/2019/ZC2269-616 zo dňa
14.06.2019;
- Obec Tajov, vyjadrenie č. 1357/2018 zo dňa 03.05.2018;
- SSD, a.s., Žilina, č. vyjadrenia 4300090837 zo dňa 11.06.2018;
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6611822137 zo dňa 02.08.2018;
- Mesto Banská Bystrica, odd. ŽP, Československej armády 26, Banská Bystrica, č. OCÚ 1894/2018,
Ev.č.: MZZ 08/2018 zo dňa 11.10.2018;
- Mesto Banská Bystrica, odd. ŽP, Československej armády 26, Banská Bystrica, č. OCÚ OVZ-ZP
2158/2020 zo dňa 10.01.2020;
Osobitné podmienky:
1. Navrhovatelia sú povinní pred začatím stavebných prác, zadovážiť si od príslušného všeobecného
stavebného úradu povolenie na uskutočnenie stavby podľa stavebného zákona.
2. Požiadavky na zabezpečenie podkladov pre povolenie uskutočnenia stavby:
a) Predložiť v dvoch kompletných vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby vrátane
prípojok stavby na inžinierske siete, spracovanú v rozsahu predpísanom podľa § 9 vyhlášky č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
b) K ohláseniu jednoduchej stavby priložiť doklady, písomnosti a listiny v rozsahu § 8 ods. 2 cit.
vyhlášky. V zmysle § 7 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
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požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
prístup k stavbe musí byť zhotovený do začatia užívania stavby.
Platnosť územného rozhodnutia:
1. Toto rozhodnutie podľa ust. §40 ods.1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť (§52 zákona č. 71/1967 Zb.). Právoplatnosť vyznačí tunajší stavebný
úrad odtlačkom pečiatky na rozhodnutí doručenom navrhovateľovi. Nestratí však platnosť,
ak v tejto lehote v zmysle § 39a ods. 5 stavebného zákona bude na stavebný úrad podané
ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona.
2. Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľov podanú v primeranej lehote
predĺžiť, len ak pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predĺžení jeho
platnosti právoplatne skončené.
3. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovateľov a ostatných účastníkov územného konania.

Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a požiadavkách účastníkov konania:
V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené pripomienky a námietky.

Odôvodnenie:
Dňa 26.06.2019 podali a naposledy doplnili dňa 10.01.2020 navrhovatelia: Bc. Karol Otiepka
a Katarína Otiepková, obaja bytom Na Graniari 33, 974 01 Banská Bystrica, v zastúpení Dušanom
Strelcom, bytom Žltý piesok 10, 974 01 Banská Bystrica (na základe splnomocnenia zo dňa
12.05.2019), na Obecný úrad Tajov, stavebný úrad návrh, na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
„Rodinný dom STILO 4iC_ZO“, navrhnutej na pozemku v k.ú. Tajov parc. KN-C č. 403/3 – rodinný
dom (so spevnenou plochou na parkovanie, so vstupom na pozemok), na KN-C č. 403/1, 403/3, KN-E
č. 956, 1-935/3 - splašková kanalizácia, na SZ parc. KN-C č. 403/3 - vŕtaná studňa s vodovodnou
prípojkou a el. prípojkou z RD do čerpadla studne, na KN-C č. 403/3, 403/1, KN-C č. 661 (= KN-E č.
1-956), KN-C č. 427 (= KN-E č. 1-936), KN-C č. 654/1 (= 1-935/3), KN-C č. 381/14 (= KN-E č. 1936), KN-C č. 382 (= KN-E č. 1-692/1) - NN prípojka.
Dňom podania návrhu začalo územné konanie.
Stavebný úrad oznámil dňa 10.02.2020 začatie územného konania, a pre účely prerokovania
predmetu konania nariadil ústne pojednávanie na deň 04.03.2020.
V oznámení stavebný úrad poučil účastníkov konania a orgány štátnej a verejnej správy
o podmienkach nahliadnutia do podkladov konania, ako aj o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe.
Obec Tajov zastúpená starostkou obce Mgr. Janette Cimermanovou, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad, prerokoval a posúdil písomný návrh na vydanie územného rozhodnutia na
stavbu „Rodinný dom STILO 4iC_ZO“, navrhnutú na pozemku v k.ú. Tajov parc. KN-C č. 403/3 –
rodinný dom (so spevnenou plochou na parkovanie, so vstupom na pozemok), na KN-C č. 403/1,
403/3, KN-E č. 956, 1-935/3 - splašková kanalizácia, na SZ parc. KN-C č. 403/3 - vŕtaná studňa
s vodovodnou prípojkou a el. prípojkou z RD do čerpadla studne, na KN-C č. 403/3, 403/1, KN-C č.
661 (= KN-E č. 1-956), KN-C č. 427 (= KN-E č. 1-936), KN-C č. 654/1 (= 1-935/3), KN-C č. 381/14
(= KN-E č. 1-936), KN-C č. 382 (= KN-E č. 1-692/1) - NN prípojka, a zistil, že umiestnenie stavby
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp., že týmto hľadiskám neodporuje ani
životné prostredie nadmerne neohrozuje.
Navrhovateľ v konaní predložil potrebné podklady a doklady v zmysle § 3 a § 4 vyhlášky č.
453/2000 Z.z.. V uskutočnenom konaní účastníci konania neuplatnili námietky k umiestneniu stavby,
o ktorých by musel stavebný úrad rozhodnúť.
K návrhu na umiestnenie stavby sa vyjadrili dotknuté orgány, ktorých podmienky stavebný úrad
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zosúladil a zapracoval do obsahu tohoto rozhodnutia.
Na základe uvedených skutočností a na základe vykonaného územného konania tunajší stavebný úrad
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.
Za vydanie tohoto rozhodnutia navrhovateľ v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. v platnom znení o
správnych poplatkoch položka č. 59 písm. a) sadzobníka, zaplatil správny poplatok v sume 40,- €
v hotovosti do pokladne Obecného úradu Tajov dňa 26.06.2019.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§53,54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa
podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
poriadok.

Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce
Tajov

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. §26 ods. 1 zák. číslo 71/1967 Z.z. o
správnom konaní v platnom znení.
V zmysle ust. § 26, ods. 2 zák. č. 71/1967 Z.z., musí byť rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce Tajov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Toto rozhodnutie je súčasne
zverejnené na elektronickej úradnej obce Tajov, ktorá je dostupná na webovej stránke
www.obectajov.sk.

09. 03. 2020
...........................................................
Vyvesené dňa :

...….......................................
Zvesené dňa :

Doručí sa:
1. Dušan Strelec, Žltý piesok 10, 974 01 Banská Bystrica
vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností v rozsahu predmetnej stavby a ďalší účastníci konania podľa
ustanovenia § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom
konaní, sa upovedomujú verejnou vyhláškou známe a neznáme právnické a fyzické osoby, ktorých
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, sa
upovedomujú verejnou vyhláškou
Na vedomie:
1. Bc. Karol Otiepka, Na Graniari 33, 974 01 Banská Bystrica
2. Katarína Otiepková, Na Graniari 33, 974 01 Banská Bystrica
3. Obec Tajov, Tajov č. 79, 976 34
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

APEX A, s.r.o., Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, Ing. Miroslav Žilinský, Ing. Jurij Čerňak
Ing. Tamara Ďuráková, APEX A, s.r.o., Bajkalská 13, 821 02 Bratislava
Občianske združenie AETAS, Kollárova 53, Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozem. komunik., Nám. Ľ. Štúra 1, B. B.
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor ŠSSoŽP, odd. OPaK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor ŠSSoŽP, odd. OH, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor ŠSSoŽP, odd. ŠVS, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica
BBRSC, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
SSE-D a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
MsÚ Odd. ŽP, Československej armády 26, Banská Bystrica
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