Obec Bobrovník
Bobrovníik č. 37, 032 23 Liptovská Sielnica

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2021/136-3/MDu

V Liptovskom Mikuláši:17.03.2021

Navrhovateľ: NSREA, s.r.o., IČO: 51 194 431, Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Zahustenie Trafostanice Bobrovník
VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ NSREA, s.r.o., IČO: 51 194 431, Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina podal
dňa 03.12.2020 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v
Liptovskom Mikuláši návrh o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Zahustenie
Trafostanice Bobrovník“ - líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN-C 308/7, KN-C 459/1,
KN-C 303/8, KN-C 306/46, KN-C 306/10, KN-C 306/11, KN-C 306/12, KN-C 306/13, KN-C
306/14 a KN-C 306/15 k.ú. Bobrovník. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Bobrovník ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5
písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z.. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská
uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
Zahustenie Trafostanice Bobrovník“ - líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN-C 308/7, KNC 459/1, KN-C 303/8, KN-C 306/46, KN-C 306/10, KN-C 306/11, KN-C 306/12, KN-C 306/13,
KN-C 306/14 a KN-C 306/15 k.ú. Bobrovník.
Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Predmetom dokumentácie pre územné rozhodnutie je výstavba novej koncovej
trafostanice a nového zemného vedenia VN a NN je v katastrálnom území Bobrovník. Trasa VN
a NN káblových rozvodov bude realizovaná v zelených plochách a popri komunikácii.
Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
SO 01 VN prípojka
SO 02 NN rozvod
PS 01 Trafostanica
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
- pozemky parc. č. KN-C 308/7, KN-C 459/1, KN-C 303/8, KN-C 306/46, KN-C 306/10, KN-C
306/11, KN-C 306/12, KN-C 306/13, KN-C 306/14 a KN-C 306/15 k.ú. Bobrovník sú vedené na
LV č. 494, 64, 1151, 1150, 976, 955, 973, 964, 975 a 848 ako zastavané plochy a nádvoria,
ostatná plocha ;
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Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
Nie je potrebný.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Lukáš Stránsky – komplexné architektonické inžinierske služby
Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia
stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby:
– stavba bude umiestnená v extraviláne obce Bobrovník
Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od
susedných stavieb, výška stavby:
– podľa zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia
o umiestnení stavby
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí
a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy
odpadového hospodárstva, Lipt. Mikuláš pod č. : OU-LM-OSZP-2020/7192-02 MA zo dňa
25.06.2020.
Súhlasí s projektovou dokumentáciou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
za dodržania nasledovných podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- Na vyžiadanie budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri
výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva. Na stavenisku
je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť
ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude
ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy, Lipt. Mikuláš pod č. : OU-LM-OSZP-ŠVS-2020/6859-02 Li zo dňa
29.06.2020.
Z hľadiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby: „Zahustenie Trafostanice Bobrovník“
súhlasíme.
Zároveň Vás upozorňujeme, že bude potrebné požiadať o vydanie súhlasu v súlade s § 27
vodného zákona na vybudovanie trafostanice. Vyjadrenie je zároveň záväzným stanoviskom v
súlade s §-om 73 ods. 17 zákona č 364/2004 Z.z. o vodách.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na žp, Lipt. Mikuláš pod č. : OULM-OSZP-2020/7033-02 Rys zo dňa 25.06.2020.
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje
dodržať podmienky:
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny § 47 a 48 zákona 543.2002 Z.z.
- upozorňujeme, že o prípadnom výrube drevín je potrebné rozhodnúť v samostatnom
konaní ešte pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa stavba povoľuje (v zmysle § 103 ods.
5 zákona o ochrane prírody a krajiny)
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pri realizácii zemných a stavebných prác, je potrebné dbať na minimalizáciu
akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie dotknutej lokality
prebytočnou výkopovou zeminou nezasýpať brehy vodných tokov a mokraďové lokality
po ukončení stavebno-technických prác odstrániť prebytočný stavebný materiál, ako aj
všetok vznikajúci odpad zákonným spôsobom a zároveň vykonať úpravu dotknutého
terénu do pôvodného stavu

Stredoslovenská distribučná , a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina pod č. : 4300131433
zo dňa 09.07.2020.
SSD s horeuvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD: nachádzajú
- Pre pripojenie odberného miesta s MRK 100 kW je potrebné vybudovať úsekový vypínač na
podpernom bode, vybudovanie novej VN prípojky a jednoúčelovej (cudzej) trafostanice
VN/NN. VN prípojka a Trafostanica VN/NN bude realizovaná ako jednoúčelové zariadenie na náklady investora.
- Stavba - montáž zvislého úsekového vypínača na podpernom bode IPID_LN00544610 VN
linky č. 211 - bude riešená ako vlastná investícia SSD. Výstavba ÚV bude zabezpečená do 24
mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia stavebného úradu na realizáciu danej stavby
zo strarnv SSD. Pripravú (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť), realizáciu a
kolaudáciu energetického rozvodného zariadenia opísaného v bode 3. tohto vyjadrenia pre
pripojenie Vami požadovaného odberného miesta zabezpečí SSD v zmysle platnej legislatívy
a prevádzkového poriadku na vlastné náklady.
- Pripojenie bude vyhotovené v zmysle platných noriem EN STN a platných zákonov, pričom je
potrebné zo strany SSD pripraviť elektroenergetické zariadenie potrebné na pripojenie Vášho
odberného miesta, čo pozostáva z nasledovných krokov:
- Príprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSD pre
vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, trafostanica a pod.)
- Príprava technického návrhu a spracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska
činnosť, územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pripadne oznámenie o drobnej stavbe
v závislosti od rozsahu technického riešenia, majetkové vysporiadanie pozemkov a
zapísanie vecných bremien
- Verejné obstarávanie a realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia
SSD
- Spustenie do prevádzky - preberacie konanie + kolaudačné rozhodnutie.
- VN prípojka a Trafostanica bude realizovaná ako jednoúčelové zariadenie - na náklady
investora. Transformačná stanica bude jednoúčelová, v majetku žiadateľa a bude vždy
posudzovaná ako iedno odberné miesto - bude osadený jeden elektromer.
- Umiestnenie meracej súpravy - Univerzálna skriňa merania (ÚSM,pri novej TS ) pripravené
miesto na zapojenie elmera Wattového, Skalár, HDO-LCR 440(ENERMET) a skúšobnej
svorkovnice ZS1b s krytom.(meraciu súpravu umiestniť mimo silovej časti rozvádzača )
- Druh merania - polopriame cez meracie transformátory prúdu (MTP) s prúdovým prevodom
150/5A {pri rezervnom výkone 47-112kW),triedy presnosti 0,5S sekundárnej záťaže
10VA,úradne overené - je potrebné dokladovať overovacími listami.
- Prúdové meracie obvody medzi MTP a skúšobnou svorkovnicou previesť bez prerušenia
káblom CVKY 4Dx 4mm2.Farebné označenie musf vyhovovať STN 33 0165.
- Napäťové meracie obvody medzi zberňami L1,L2,L3 a PEN a skúšobnou svorkovnicou
previesť s istiacim prvkom 3f-6A char. B s plombovateľným krytom v USM (vedľa skúšobnej
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svorkovnice) káblom CYKY 4D x 2,5mm2. Farebné označenie musí vyhovovať STN 33
0165.Kábel na zberne L1,L2,L3 a PEN pripojiť pomocou plombovateľných spojov.
Meracie miesto spotreby elektrickej energie musí byť upravené v zmysle STN, a v súlade s
podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú dostupné na www.sse-d.sk
Postup prípravy a vyhotovenie projektovej dokumentácie na realizáciu musí byt1 v štandarde
SSD. Standard PD je uvedený na internetovej stránke www.ssd.sk . Pripojenie jednoúčelovej
trafostanice bude možné po
realizácii
investičnej
akcie
zo strany SSD.
Pre ďalší postup v procese prípravy VN priooikv. trafostanice a NNK rozvodov je potrebné
zaslať na SSD digitálny tvar realizačnej projektovej dokumentácie v Štandarde SSD na
odsúhlasenie (kontaktná osoba za SSD Bc. Zdenko Čerňan. zdenko.cernan@ssd.sk. +421 41
519 2618).
Pred realizáciou stavby ie potrebné sa spoiiť manažérom externej realizácie p. Milan
Záhradník fmob. 0908905226) a dohodnúť postup realizácie.
Po ukončení investičnej akcie zo strany SSD. odsúhlasení realizačnej projektovej
dokumentácie prfpoikv a TS. zaplatení pripoiovacieho poplatku, vybudovaní VN prípojky
spolu s TS žiadateľ požiada projektového manažéra SSD o preberacie konanie dokončenej
stavby, ktoré musí byť dohodnuté vopred.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Správa povodia horného Váhu, pod č. :
CS SVP OZPN 5100/2020/05 CZ 31641/210/2020 zo dňa 14.10.2020
Z hľadiska správcu vodných tokov, správcu povodia a vlastníka dotknutého pozemku KN-C
459/1 dávame k predloženej žiadosti nasledovné:
- K umiestneniu navrhovanej stavby nemáme zásadné výhrady. Stavba nie je vedená v
ochrannom pásme vodnej nádrže.
- S umiestnením VN vedenia pod komunikáciu na pozemku KN-C 459/1, ktorá je vo
vlastníctve SR - v správe SVP, š.p. súhlasíme.
- Začatie a ukončenie prác na predmetnej stavbe žiadame oznámiť zástupcovi Správy povodia
horného Váhu v Ružomberku - stredisko Liptov (0903 806 382).
- Na využitie pozemku KN-C 459/1 v správe našej organizácie je potrebné uzatvorenie
zmluvného vzťahu do kolaudácie stavby na odbore správy majetku OZ Piešťany (v prípade
akýchkoľvek informácii kontaktovať mailom: blazej.chlepko@svp.sk).
- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:
projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy,
priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký
posudok, snímka zo ZBGIS alebo Ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna
časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a
stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- Ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu našej organizácie
Vyhradenie podrobnejších podkladov, alebo projektovej dokumentácie :
- V projekte pre stavebné povolenie dodržať podmienky vyhradené v stanoviskách dotknutých
orgánov a organizácií.
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade s § 9 vyhlášky č.
453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- Dodržať ustanovenia STN 73 6005 a súvisiacich predpisov. Pri uskutočňovaní stavby
dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu
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zdravia osôb na pracovisku.
Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených
záujmov účastníkov konania:
- Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie
stavebného povolenia. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných
vedení inžinierskych sietí.
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie oprávnenej
právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
K návrhu sa vyjadrili:
Obec Bobrovník zo dňa 30.06.2020; Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory Banská Bystrica
zo dňa 11.01.2021; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva zo dňa 25.06.2020; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy zo
dňa 29.06.2020; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
a posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 25.06.2020; Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Liptovský Mikuláš zo dňa 12.06.2020; Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 22.06.2020; SPP – distribúcia, a.s.,
Bratislava zo dňa 07.07.2020; Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 25.06.2020;
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina zo dňa 09.07.2020; Slovenský vodohospodársky podnik,
štátny podnik, Odštepný závod Piešťany zo dňa 14.10.2020; Orange Slovensko a.s., Banská
Bystrica zo dňa 20.08.2020; Telefonica O2 Slovakia s.r.o. Bratislava zo dňa 02.07.2020;
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli vznesené žiadne námietky.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná
žiadosť o stavebné povolenie.
Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona právne záväzné aj pre
právnych nástupcov konania.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ NSREA, s.r.o., IČO: 51 194 431, Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina podal dňa
03.12.2020 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v
Liptovskom Mikuláši návrh o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Zahustenie Trafostanice
Bobrovník“ - líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN-C 308/7, KN-C 459/1, KN-C 303/8,
KN-C 306/46, KN-C 306/10, KN-C 306/11, KN-C 306/12, KN-C 306/13, KN-C 306/14 a KN-C
306/15 k.ú. Bobrovník. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavebnik doručil dňa 15.01.2021 mailovou komunikáciou (22.02.2021 poštovou
zasielkou) súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov so stavbou.
Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 03.02.2021 začatie
územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne
upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej
lokalite dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby. Rovnako boli účastníci konania upozornení, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad
účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné nahliadať do dokladov.
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Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený návrh
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v
§ 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
prejednal ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnením stavby nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené
záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad preskúmal návrh predovšetkým z hľadiska
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie
neohrozuje.
Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky,
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.)
boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad
v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre
stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia podmienky
dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej prípravy stavby. Stavebný úrad v konaní nezistil
dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.
Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja
územia a je v súlade s platným územným plánom ÚPN obce Bobrovník, ktorý bol schválený
Uznesením obecného zastupiteľstva a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným
nariadením obce č. 1/2007 dňa 27.04.2007 s účinnosťou 13.05.2007 v znení zmien a doplnkov.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl.
č. 532/2002 Z. z.
Vlastníctvo preukázané : listami vlastníctva č. 494, 64, 1151, 1150, 976, 955, 973, 964, 975
a 848 k. ú. Bobrovník overeným na portáli oversi.gov.sk; súhlas s umiestnením stavby Ing.
Ladislava Kalasa zo dňa 09.02.2021; súhlas s umiestnením stavby Ing. Martina Kalasa a Ing.
Jany Kalásovej zo dňa 11.01.2021; súhlas s umiestnením stavby Ing. Juraja Šmitala zo dňa
13.01.2021; súhlas s umiestnením stavby Omikron Shelf Company, s.r.o. zo dňa 12.01.2021;
súhlas s umiestnením stavby Ivana Kríleka zo dňa 09.02.2021; súhlas s umiestnením stavby
Andrea Zedeková zo dňa 11.02.2021; súhlas s umiestnením stavby Ing. Štefan Vodný, CSc. zo
dňa 11.02.2021; súhlas s umiestnením stavby Ing. Slavomír Moravčík a Viera Moravčíková zo
dňa 11.01.2021;
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 59
písm. „ a “ods. 2: - 200,00 € bol uhradený na obci Bobrovník.
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Poučenie:
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na obec Bobrovník, prostredníctvom Spoločného obecného úradu
územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Mgr. Jana Bažíková
starostka obce Bobrovník

Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha overená stavebným úradom (situačný výkres s vyznačeným umiestnením stavby
v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddeliteľnou prílohou územného
rozhodnutia.
Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností – doručuje sa verejnou vyhláškou
Toto rozhodnutie má podľa § 39 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené
v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bobrovník. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené na webovom
sídle a aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači
alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
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Na vedomie
- 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
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Ministersvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred ČSA 7, 974
31 Banská Bystrica
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova
48, 010 01 Žilina
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 01 01 Žilina
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36,031
80 Liptovský Mikuláš
- SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Vyvesené dňa: ……………………………………….
Zvesené dňa: ..….......................……………………..
Oznámené na webovom sídle a CUET ……………………..…… dňa: ……...…………………...
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