Obec Podtureň
Hlavná č. 164,033 01 Podtureň
- stavebný úrad –––––––––––––––––––––––––––––––--------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Číslo: SOcÚ/PO-2014/0543/1805-2
Vybavuje : Ing.Urbanová

V Liptovskom Jáne 8.10.2014

Vec: DEMS, spol.s.r.o., za Vodou 13, 064 01 Stará Ľubovňa , IČO 36 464 881 návrh na vydanie spojeného
územného a stavebného povolenia na stavbu „Korčma“ na pozemku parc.č. C KN 353/2 v k.ú. Podtureň .

ROZHODNUTIE
(STAVEBNÉ POVOLENIE )
(V ER E JNÁ VYHLÁŠKA)
Obec Liptovský Ján ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, §5 odst.1 písm.a zák č.608/2003 Z.z.o štátnej
sráve pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie , v zastúpení starostom obce ako správnym ogánom podľa
§13 odst. 5 zákona č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov §5 odst.1 písm.zák č.608/2003 Z.z
,prerokoval žiadosť DEMS, spol.s.r.o., za Vodou 13, 064 01 Stará Ľubovňa , IČO 36 464 881 o vydanie spojeného
územného a stavebného povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní podľa ustanovenia §37-§39, §62, §74
stavebného zákona v spojení s §4, § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona rozhodol takto:
Dočasná stavba „Korčma“ na pozemku parc.č. C KN 353/2 v k.ú. Podtureň sa podľa §39a odst.4 a § 66
stavebného zákona pre stavebníka : DEMS, spol.s.r.o., za Vodou 13, 064 01 Stará Ľubovňa
povoľuje
Popis stavby:
Druh a účel : nebytová stavba , objekt určený na poskytovanie služieb - občerstvenia.
Prízemie bude prerozdelené na vstup ,zádverie,odbytový priestor,bar, predsienka, WC ženy ,WC muži, +
imobilný,chodba – príjem, WC zamestnanci, sklad, upratovačka, denná miestnosť zamestnanci, vstup - pôjdny priestor,
vstup zamestnanci .Podkrovie bude užívané ako pôjdny priestor.
Objektová skladba povoľovanej stavby: SO 01 Korčma so spevnenými plochami , sadovými úpravami bez iných
sprievodných stavieb.
Kanalizačná, vodovodná a elektrická prípojka boli povolené samostaným oznámením na ohlásenie drobnej stavby pod
č. SOcÚ/PO-2014/0597/2001 dňa 3.10.2014 Obcou Podtureň.
Technické údaje stavby po vykonaných stavebných prácach:
Zastavaná plocha
105,84 m2
Obostavaný priestor
597,13 m3
Úžitková plocha
94,60 m2
Kapacita stoličiek
25
Parkovacia kapacita
4 státia

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing.arch.Igor Karkošiak – architektúra,vodovodná a kanalizačná prípojka,energetické posúdenie stavby,zdravotechnika
Ing.Peter Janek – elektroinštalácia
Ing. Daniel Zarevúcky - statický posudok stavby
Ing.Juraj Martinisko – vykurovanie
Ing.Zdenko Repček – požiarna bezpečnosť stavby
Ing. Pavol Míša- vzduchotechnika
Ing.Michaela Míšová – tepelno- technický posudok
Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanými projektantami ,osobami s príslušným odborným vzdelaním
zodpovednými pri projektovaní stavby za splnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
Spôsob využívania pozemkov: Pozemok parc. č. 353/2 je vedený na liste vlastníctva č. 1431 pre k.ú Podtureň ako
orná pôda z ktorého dôvodu Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný dňa 3.9.2014 vydal pod č.
OU-LM-PLO -2014/007547-2/IVA rozhodnutie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy .Odňatá bola celá výmera pozemku
353 m2.
Na uskutočnenie stavby sa v súlade s §66 odst.2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §10 vyhl.č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona určujú tieto záväzné podmienky:
a) Podmienky na umiestnenie stavby:
Stavba o pôdorysných rozmerov 7,25m x 14,75 m bude osadená na nepravidelnom obdĺžnikovom pozemku
nasledovne :
− 2,00 m od hranice pozemku parc.č. 352/1
− 5 až 6 m m od hranice pozemku parc.č. 350/1 - komunikácia
− 1,3 až 2,2 m od hranice pozemku parc.č. 354
− 7,60 m od hranice pozemku parc. č.352/4
Max. výška sedlovej strechy bude +7,40m nad +- 0,00 =+ 0,50 m od terénu .
b)Podmienky na napojenie na inžinierske siete a úpravu staveniska:
Odvedenie dažďových vôd zo striechy stavby bude na pozemok stavebníka tak ,aby vody neohrzovali susedné
nehnuteľnosti podmáčaním , nemali vplyv na technické vlastnosti zrealizovanej stavby stavebníka, do zeme (ak je
dostatočná akumulačná schopnosť zeminy ), alebo do akumulačných nádob.
Všetky prípojky inžinierských sietí budú realizované podľa podmienok správcov verejných sietí.
Prístup a príjazd k pozemku stavebníka je priamo z miestnej komunikácie nachádzajúcej sa východne od pozemku
povoľovanej stavby po spevnených plochách .
c) Ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe a užívaní stavby, podmienky komplexnosti stavby ,podmienky pre
napojenie na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- Stavba sa musí uskutočniť v súlade s overeným projektom, prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez
prechádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- V prípade, že sa na povoľované stavenisko vzťahuje nariadenie vlády č. 510/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
musí vyhovovať minimálnym bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v nich stanovených.
-Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo
zdravia .
-Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení ,dbať
o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhl.č. 532 /2002 Zb. o všeobecných a
technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy .Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky
podľa zák .č 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- Stavba bude viditeľne označená údajmi o jej povolení ,dátumu realizácie ,názvom a menom stavebníka ,dodávateľa
stavby, na stavbe bude po celý čas výstavby stavebný denník a projektová dokumentácia overená stavebným úradom,
potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Po ukončení stavebných prác bude okolie stavby upravené.

- Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
dohľadu v zmysle § 98-104 stavebného zákona.

štátneho stavebného

d). Ďalšie podmienky , ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov
účastníkov konania:
- Stavebník je povinný pri realizácii dbať na to , aby svojou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených
záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom, a zbytočnou prevádzkou stavebných
mechanizmov .V prípade ich poškodenia tieto dá na svoje náklady do pôvodného stavu.
- Stavebný a výkopový materiál bude umiestnený na pozemku stavby.
- Dokončenú stavbu možno v zmysle §76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia .Ku
kolaudácii stavby je stavebník povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania so stavebným odpadom a stavebnou
suťou.
- Doprava veľkými nákladnými autami na stavenisko bude orientovaná po ulici J.Žiaka.
e). Dodržanie všeobecných technických predpisov na výstavbu, technických noriem na prístup a užívanie
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie:
- Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa stavebných a technických požiadaviek na
stavby, technické zariadenia stavby, úžitkové vlastnosti stavby,a to najmä požiarnej bezpečnosti stavby , predpisy
hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia.
f) Podrobnejšie požiadavky z hľadiska architektúry:
- Stavba sa musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny
nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Povoľovaný objekt obd´´lžnikového tvaru o pôdorysných rozmerov 7,25 mx 14,75 m bude celodrevený ,zakrytý
dreveným šindlom.Vykurovanie priestorov bude elektrickými konvektormi .
g). Oznámenie mena a adresy zhotoviteľa stavby:
Stavba bude realizovaná svojpomocou..
Stavebný dozor bude uskutočńovať Ing.Jozef Pavlík,Družstvná č 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.
h )Vytýčenie stavby:
- Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné zabezpečiť vytýčenie všetkých možných inžinierskych sietí v mieste
výkopových prác a zabezpečiť ich proti prípadnému poškodeniu.
- Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou, za súlad
priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá stavebník.
i).Lehota ukončenia stavby
-Stavba bude ukončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak stavebník nebude
môcť lehotu dodržať je povinný požiadať o jej predĺženie pred jej uplynutím
j). Plnenie požiadaviek uplatnených v stanoviskách dotknutými orgánmi:
Okrený úrad L.Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie ,úsek ŠOOH :
- Povinnosťou pôvodcu odpadu je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov /napr.
150101,170405/ , ktoré vzniknú pri reaizácii stavby , prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce
zneškodnenie nevyužiteľných odpadov so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov uložením na vyhovujúcej skládke.
- Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení , alebo využití všetkých odpadov,
ktoré vznikli pri jej realizácii.
Okresný úrad Lip.Mikuláš, pozemkový a lesný odbor. :
- Zabezpečiť záklanú starostlivosž o poľnohospodársku pôdu , na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby
realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu PP do min. hĺbky 25 cm a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie
nezastavanej časti pozemku parc.č. C KN 353/2 v budúcom vlastníctve žiadateľa.
- Po realizácii výstavby za účelom usporiadnia evidencie druhov pozemkov v katasri nehnuteľností podľa §3 odst.2
požIadať o zmenu druhu poľnohospodárkeho pozemku – orná pôda na zastavané plochy a nádvoria , prípadne na
ostatnú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu , rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu
(ak sa vydáva ak nie, kolaudačné rozhodnutie), tohoto stanoviska .Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad
Liptovský Mikuláš ,katastrálny odbor.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Lipt.Mikuláš: súhlasí bez pripomienok .
Ministerstvo dopravy , výstavby a RR SR - Objekt sa nachádza v súvisle zastavanom území , to znamená mimo
ochranné pásma a preto nie je potrebné povolenie ministerstva.
SLOVAK TELECOM ,a.s.Bratislava:
−

Nedôjde ku styku so sieťami elektronických komunikáciíí spoločnosti Slovak Telecom ,a.s.

−
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( §68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné
dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniiu
−
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti t.j. do 7.2.2015, v prípade zmeny vyznačeného polygónu,
dôvodu žiadosti , v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu č. 3
−
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telecom ,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí ( najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby ), vyzvať spoločnosť Slovak Telecom ,a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnancaspoločnosti poverného správou sietí.
−
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom,a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušennieu ochranného pásma.
−
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
−
Źiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel , pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta rozširovať , prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telecom,a.s.
−
Žiadateľa zároveň upozorňujeme , že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekominikačnú sieť
úložným vedením je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku .
TUV SUD Banská Bystrica:
−

v celkovej situácii nie sú vyznačené nové ochranné pásma elektroenergetických zariadení

−

v technickej správe nie je údaj o jestvujúcich ochranných pásmach elektroenergetických zariadení

−

hygienické zariadenie pre imobilné osoby nie je navrhnuté podľa príl.1 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

−
šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25 stupňov nie je vybavená zachytávačmi
zosúvajúceho sa snehu
−

nie je navrhnuté zábradlie na výstsupných schodoch podľa STN 74 3305

−
pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických , organizačných prípadne
´dalších opatrení na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z
−

vstup do stavby nie je rovnaký vo všetkých profesiách

−
je potrebné zabezpečiť protišmykové vlastnosti podláh podľa § 32 odst.3 vyhl.č. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. v
priestoroch , ktoré sú prístupné verejnosti
−
bolo by vhodné aby dvere otváravé mimo priestor podesty ( pôjdny priestor) boli vzdialené od najbližšieho
schodišťového stupňa 300 mm podľa čl. 39 STN 73 4130
−

navrhované schodišťové stupne 194,33/250 mm nie sú riešené podľa čl. 30 STN 73 4130

−
pri vstupe do šachiet musí byť dodržanaá STN EN 14396 pri pevných rebríkoch alebo STN 73 3282 pri
stúpadlových rebríkoch.
−

v projekte sú použité neplatné predpisy vyhl., nariadenia vlády SR .

−
nedostaky a upozornenia budú odstráneneé ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné
právne predpisy.
−

vvedené zistenia a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

k). Použitie vhodných stavebných výrobkov:
- Na uskutočnenie stavby je možno použiť len stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z.z. O stavebných
výrobkoch v znení neskorších noviel vhodné na použitie v stavbe.
l.) Povinnosť oznámenia začatia stavby:
- Stavebník v zmysle §66 odst.2 písm. h stavebného zákona má povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby
do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli počas konania podané.
Nakoľko stavba je povolovaná na pozemku ku ktorému má stavebník nájomnú zmluvu zo dňa 1.10.2014 , v zmysle
stavebného zákona má stavba dočastný charakter.

Odôvodnenie
Dňa 8.10.2014 podal DEMS, spol.s.r.o., za Vodou 13, 064 01 Stará Ľubovňa , IČO 36 464 881 návrh na
vydanie spojeného územného a stavebného povolenia na stavbu „Korčma“ na pozemku parc.č. C KN 353/2 v k.ú.
Podtureň .
Pozemok parc.č. C KN353/2 podľa predloženého listu vlastníctva č. 1431 pre k.ú. Podtureň je v celosti vo vlastníctve
Ivety Strachanovej, stavebník stavebnému úradu predložil nájomnú zmluvu na dobu neurčitú začínajúcu plynúť
1.10.2014 .
Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy dňa 12.9.2014 začatie
spojného územného a stavebného konania .
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie

do ústneho pojednávania tj.do 7.10.2014 s upozornením , že na neskôr podané námietky sa neprihliadne.V uvedenej
lehote neboli podané žiadne námietky ani pripomienky.
K stavbe sa vyjadrili a podmienky boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do tohto rozhodnutia:
Okresný úrad Lipt.Mikuláš ,odbor starostlivosti o životné prostredie , úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
vyjadrením č.OU-LM OSZP2014/6875-02 z 8.8.2014 , ,Okresný úrad Lipt.Mikuláš Pozemkový a lesný odbor
rozhodnutím OU/LM/PLO/2014/0067547-2/IVA z 3.9.2014 ,TUV SUD Banská Bystrica z 15.8.2014 odborným
stanoviskom č. 1655/30/14/BT/OS/DOK, Slovak Telecom, a.s . zo 7.8.2014 pod č. 6661402130,Ministerstvo dopravy ,
výstavvby a RR SR z 27.8.2014 po dč. 21556/2014/C212- SCDKPK/54207, Okresné riaditeľstvo HaZZ Liptovský
Mikuláš zo 7.8.2014 po dč. ORHZ -LMI-572/2014, Obec Podtureń z 10.7.2014 po dč. 1458/2014.
Dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené vyhl.č. 532/2002 Zb. Stavebný
úrad v priebehu konania nezistiil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavba robjektu je v súlade s územným plánom obce Podtureň.
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 odst.1 zák.č.
71/1967 Zb. o správnom konaní .
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba
začatá.
Stavené povolenie je v zmysle §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov pol. 60 písm. g) bol zaplatený
vo výške 200 € v pokladni Obce Liptovský Ján .

P o u č e n i e:
Podľa §53 zákona č.71/ 1976 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 doručenia na Obec Podtureň , cestou
Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ,Jána Kalinčiaka č. 39, 032 03 Liptovský
Ján .O odvolaní rozhodne Okresný úrad v Žiline,odbor výstavby a bytovej politiky,Ul. A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom ,návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Signed
Marián Vojtík
starosta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 odst.4 stavebného zákona a musí byť spolu so
situačným výkresom vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a súčasne zverejnené iným spôsobom
v mieste obvyklým v súlade s §26 odst.2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov. Za doručenie sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Vyvesené dňa :

10.10.2014

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

Doručuje sa:
DEMS , spol.s.r.o., Za Vodou 13, 064 01 Stará Ľubovňa
Slovenský pozemkový fond Búdkova 03, 817 15 Bratislava
Ladislav Mravec , 033 01 Liptovský Peter č. 256
Mária Šúleková, Poľná 383/24, 032 03 Závažná Poruba
Juraj Mlynarčík ,J.Bohmera 36, 033 01 Podtureň.
PhDr. Ľubica Lipovská ,Štúrova 4330/25 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Nadežda Rukavicová , J.Žiaka 108 , 033 01 Podtureň
Národná diaľničná spoločnosť a.s ,Mlynské Nivy č.45, 821 09 Bratislava
Iveta Strachanová , 032 03 Liptovský Ján č. 545
Obec Podtureń ,Hlavná 164 ,033 01 Podtureň
Ing.arch .Igor Karkošiak,Moyzesova 176,033 01 Liptovský Hrádok
Ing.Jozef Pavlík, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Na vedomie:
Okresný úrad Lipt.Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie,Vrbická 1993 , 031 01 Liptovský Mikuláš
- úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve
- úsek štátnej ochrany prírody a krajiny
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Revolučná 595 , 031 01 Lipt.Mikuláš
SSE- Distribúcia,a.s .Pri Rajčianke č. 8, 010 01 Źilina
Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Nám.osloboditeľov č. 1 , 031 01 Lipt.Mikuláš
Slovak Telecom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Energotel,a.s. Miletičova 7, 321 08 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a.s.,Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor ,Kollárova 2, 031 01 Lipt.Mikuláš
TUV SUD Slovakia ,s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

