Obec Podtureň
Hlavná č. 164, 033 01 Podtureň
-stavebný úrad Číslo : SOcÚ /PO – 3440/2011
Vybavuje Ing.Urbanová

Podtureň 14.2.2012

Vec: LUZK,s.r.o. Bernoláková 221/20, 028 01 Trstená ,IĆO 36440906 v zastúpení konateľom
Ľudovítom Kubekom – žiadosť o dodatočn stavebné povolenie „Radové garáže – Objekt SO 02
Prístupová komunikácia „ v dodatočnom stavebnom konaní umiestnenenj na pozemku parc.č.C
KN č.644/59, 648/47, 648/56, 649/1 v k.ú Podtureň .

ROZHODNUTIE
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Obec Podtureňv zastúpení starostom obce ako príslušným špeciálny stavebný úrad podľa §
120 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení
neskorších predpisov, v spojení s §3a odst.4 zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách v
znení neskorších predpisov a §5 písm.a) bod.1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
rozhodovanie , stavebný poriadok a bývanie v zasúpení starostom obce ako správnym orgánom
podľa §13 odst. 5 zákona č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
prerokoval žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby „Radové garáže – Objekt SO 02
Prístupová komunikácia „, ktorú podal stavebník LUZK,s.r.o. Bernoláková 221/20, 028 01
Trstená ,IČO 36440906 v zastúpení konateľom Ľudovítom Kubekom po jeho preskúmaní
podľa §58,§66,§82,§88 , §88a) stavebného zákona vydáva
dodatočné stavebné povolenie
rozostavanej stavby zrealizovanej bez stavebného povolenia „Radové garáže – Objekt SO 02
Prístupová komunikácia“ v k.ú Podtureň parc. č. C KN č.644/59, 648/47, 648/56, 649/1 .
Podľa § 88 a odst.4 stavebného zákona d o d a t o č n e p o v o ľ u j e
zrealizované stavebné práce na stavbe
„Radové garáže – Objekt SO 02 Prístupová
komunikácia“ parc. č. C KN č.644/59, 648/47, 648/56, 649/1 k.ú. Podtureň umiestnenej v
zmysle predloženej situácie, podľa ktorej objekt je umiestnený nasledovne :
–
začiatok komunikácie je pri garáži č. 1 v úrovni obvododvého muriva a pokračuje smerom
východným k miestnej komunikácii pozemok parc.č. 648/16. Šírka jednostranne klonenej
komunikácie je 4,75m. Priečny skolon 3%.
Konštrukcia komunikácie : úprava pláne , geotextília PP 40, drvené kamenivo f.32-62 hrúbky 250
mm, štrkodrva f.0-32 hrúbky 100 mm s obojstranným obrubníkom a 0,5 m spevnenou plochou ku
garážiam .
Stavebník zrealizoval komunikáciu v dĺžke 35 m - v dĺžke zrealizovania prvých desiatich garáží.
Druh a účel povoľovanej stavby:Dopravná stavba.
Objektová skladba : SO 02 Prístupová komunikácia
Podľa §66 stavebného zákona p o v o ľ u j e
stavebné práce na dokončenie rozostavanej stavby t.j. komunikácie zvyšnej dĺžky 155,70 m v

zložení pláne tak ako u začatej časti.
V dĺžke 10 m od miestnej komunikácie bude zloženie komunikácie nasledovné:
úprava pláne, geotextília PP 40, drvené kamenivo f. 32-62 hrúbky 200mm, betónový kryt hrúbky
150mm. Pozdĺž celej komunikácie bude medzi touto a garážami spevnená plocha o šírke 0,5 m.
Teleso komunikácie od spevnenej plochy a rastlého terénu bude ohraničené cestnými obrubníkmi.
Súčasťou stavby je dopravné značenie.
Druh a účel povoľovanej stavby:Dopravná stavba.
Objektová skladba : SO 02 Prístupová komunikácia
Technické údaje stavby :
Dĺžka : 190,72 m
Priečny a pozdĺžny sklon cesty bude 3% - jednostranný
Šírka : 4,75 m + 0,5 m spenená plocha
Odvodnenie : na terén .
Povrchová úprava cesty bude štrkodrvová.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing.Jaroslav Straka , autorizovaný stavebný inžinier 1984*A*4-21
Spôsob využívania pozemkov:zastavané plochy a nádvoria.
Podmienky k ukončeniu stavby :
1./Stavba bude dokončená podľa overenej projektovej dokumentácie v dodatočnom stavebnom
konaní .
2./Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3./Práce na rozostavanej stavbe nesmú pokračovať skôr, kým toto rozhodntie nenadobudne
právoplatnosť.
4./Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta,kde môže dôjsť k
ohrozeniu života alebo zdravia .Pri realizácii je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti pri práci a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5./Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej
stavby, stavebný denník.
6./Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.
7./Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne aj dodávateľsky. Stavebný dozor bude uskutočňovať
Ing.Vladimír Husár,Mincova 567/38 Liptovský Mikuláš ,kvalifikovaná osoba v stavebníctve.
8./ Stavebný materiál bude stavebník uskladňovaný len na svojom pozemku.
9/ Stavebník stavby musí pre stavbu použiť len výrobky , ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia ,
bezpečnosť pri užívaní , ochrana proti hluku a úspora energie.Stavebník musí dokladovať , že na
uskutočnenie stavby sú použité vhodné stavebné výrobky v zmysle §43 f stavebného zákona.
10./Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
11./ Pokračovanie v stavebných prácach v zmysle §66 stavebného zákona stavebník písomne
nahlási stavebnému úradu.
12/ Stavba bude viditeľne označená údajmi o jej povolení ,dátumu realizácie ,názvom a menom
stavebníka a stavebného dozoru.

13./Stavebník bude realizovať stavebné práce tak, aby stavebnou činnosťou neohrozoval susedné
nehnuteľnosti, nezhoršoval životné prostredie, čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov
alebo stavieb . V prípade ich poškodenia tieto uvedie na svoje náklady do pôvodného stavu,resp..
spôsobené škody uhradí v zmysle ustatovení občianského zákonníka.
14./ Po ukončení stavby stavebník požiada podľa §79 stavebného zákona o vydanie kolaudačného
rozhodnutia len na základe ktorého môže byť stavba užívaná .Po ukončení stavebných prác
stavebník odvezie z miesta stavby prebytočný stavený materiál a stavebný odpad a vykoná
technicko-biologické úpravy stavbou dotknutého územia(vyčistiť,urovnať,narušený povrch podľa
potreby osiať trávnymi zmesami pôvodných druhov). Prebytočnú zeminu z výkopu uložiť na
riadenú skládku alebo použiť pre potreby obce.
15/ Do podania žiadsoti o kolaudáciu stavby bude k zriadeniu vecného bremena vykonaná aj
zmena druhu zastavanej časti pozemku parc.č. CKN 649/1.
Podmienky k realizácii Obvodného úradu životného prostredia , úseku ŠSOH:
- Pri kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení ,alebo využití
všetkých odpadov/ napr 170201/, ktoré vzniknú pi realizácii stavby. Povinnosťou pôvodcu odpadov
je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov ktoré vzniknú pri
realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie
nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z,z, o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhl.č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov uložením na vyhovujúcej skládkenapr. /
170107/.
Obvodného úradu životného prostredia , úseku ŠSOPaK :
- po ukončení stavebných prác odviesť z miesta stavby pebytočný stavebný materiál a stavebný
odpad a vykonať technicko-biologické úpravy stavbou dotknutého územia ( vyčistiť , urovnať,
narušný povrch podľa potreby osiať trávnymi zmesami pôvodných druhov). Prebytočnú zeminu z
výkopu uložiť na riadenú skládku alebo použiť pre potreby obce.
- prípadný nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle § -u 47 odst. 3 a §-48 zákona č. 546/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny.( vyžaduje sa súhlas obce).
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. L.Mikuláš:
V oblasti plánovanej stavby sa nachádza hlavné prívodné potrubie verejného vodovodu a potrubie
verejnej kanalizácie. V správe LVS,a.s. trasu potrubí vytýčime za úhradu na základe predloženej
objednávky.
Pri osadení navrhovaných objektov žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie tj. 5,0 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu.
Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline- KDI :
- v prípade že pri výstavbe radových garáží dôjde k obmedzovaniu plynulosti v cestnej premávke
na ceste 1/18 ,žiadame predložiť na Krajský dopravný inšpektorát v Žiline projekty dočasného
dopravného značenia na odsúhlasenie.
Slovak Telekom Bratislava :
Na Vami definovanom území na nenachádza telekominikáčné vedenie/rádiové zariadenie.
Orange Slovensko a.s :
- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s..
- vo Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovnsko a el. prípojky ku ním nie sú predmetom tohoto

vyjadrenia
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení , ktoré by znemožňovali
prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a sprácu pri zmene nivelety nad trasou PTZ ,odkryté PTZ riadne
zabezpečiť proti prevvisu, ohrozeniu, poškodeniu
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie , značenie
- oznámiť každé poškodenie PTZ na tel 0907721378,0337732032
- overenie výškového a starnového uloženia PTZ runými sondami
- pre záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole
- oboznámiť pracovníkov s vytýčenou a vyznačenou plohou PTZ a upozorniť ich na možnú
polohovú odchýlku +,- 30 cm od skutočného uloženia PTZ aby v mieste pracovali s najväčšou
optrnosťou a bezpodmienečne neoužívali nevhodné náradie.
- Krajský pamiatkový úrad Žilina:
- termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť
najmenej s týždenným predstihom KPÚ Žilina
- v prípade zistenia resp. narušenia arch. nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodovedná
za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Žilina.Nález sa musí ponechať bez zmeny až do
obhliadky KPÚ alebo ním poverenou osobou. Do obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať
všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,
znehodnoteniu,zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s
KPÚ .Arch. nález môže vyzvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba
oprávnená osoba metódami arch. výskumu.
- KPÚ vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopu stavby v období od zahájenia zemných
prác až po jej ukončenie. Ak počas obhliadky dôjde k arch. nálezom, určí podľa §127 ods.1 a 2
stavebného zákona príslušný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky
zabezpečenia arch. nálezov.
Slovenská správa ciest Žilina :
- Predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma št. cesty I/18. O povolenie na činnosť v
ochrannom pásme je potrebné požiadať príslušný cestny správny orgán /KÚ pre CD a PK/.
- Počas prác nesmie dôojsť k znečisteniu priľahlého úseku št. cesty I/18. Akákoľvek znečistenie
požadujeme bezokladne odstrániť
- Počas realizácie prác nesmie dochádzať k obmedzovaniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti
cestnej premávky na št. ceste I/18
- Na staveniskovú dopravu používať miestnu komunikáciu napojenú na I/18(s využívaním
nepovoleného vjazdu nesúhlasíme).
-Začatie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu št. cesty 1/18 (Ing. Miková
0903892148).
Krajský úrad pre CDaPK Žilina:
- pred realizáciou investor zabezpečí vstupy na dotknuté pozemky
- stavebník zabezpečí realizáciu stav. prác tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej

premávky na ceste I/18
- Stavba „Radové garáže“ bude napojená výhradne na miestnu komunikáciu, nebude zriadený
výjazd priamo na pozemnú komunikáciu I/18
- Dodržať podmienky stanovené v stanovisku KR PZ SR KDI Žilina č.p. KRP- ZA- KDI-22469/2010 zo dňa 11.11.2010 a podmienky stanovené v stanovisku SSC IVSC Žilina č.
535/2011/6470/37621 zo dňa 9.11.2011 v plnom rozsahu
- materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na cestné pozemky , ale musí byť
odvezený na skládku
- v prípade , že pri realizáciu prác dôjde k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na ceste I/18 ,
žiadame predložiť na Krajský dopravný inšpektorát v Źiline projekty dočasného dopravného
značenia na odsúhlasenie a na Krajský úrad pre cestnú dopravu a PK v Žiline na určenie. K
osadeniu DDZ bezprostredne pred začatím prác bude prizvaný zástupca KR PZ SR KDI Žilina
.Existujúce dopravné značenie , ktoré bude v rozpore s dočasným DZ , bude zakryté a po ukončení
prác uvedené do pôvodného stavu.
- v prípadde obmedzenia premávky na PZ , stavebník požiada príslušný cestný správny orgán o
vydaie povolenia na uzávierku cesty.
- počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery cesty I/18
- v prípade zásahu do cestného telesa I/18 je stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny
orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie I/18
- stavebné práce v cestnom ochrannom pásme cesty I/18 budú vykonané v termíne od 1.1.2012 do
31.12.2013
-termín začatia a ukončenia činnosti v ochrannom pásme cesty I/18 bude písomne oznámemý SSC
IVSC Žilina min. 3 dni vopred.
- ak stavebník zasiahne sta. činnosťou do cestného telesa alebo do cestných pozemkov , po
ukončení prác odovzdá miesto zásahu správcovi komunikácie samostatným preberacím konaním,
kde bude spísaný protokol s termínom záručnej doby
- akékoľvek poškodnie cesty I/18 vzniknuté vplyvom predmetnej stavby , je zhotoviteľ povinný
bezokladne odstrániť na vlastné náklady
- povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť , alebo doplniť stanovené podmienky ,
ak si to vyžiada naliehavý verejný záujem.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli počas konania účastníkmi vznesené.
Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Odôvodnenie
LUZK,s.r.o. Bernoláková 221/20, 028 01 Trstená ,IČO 36440906 v zastúpení konateľom
Ľudovítom Kubekom podal dňa 16.12.2011 žiadosť o dodatočné povolenie na rozostavanú stavbu
„Radové garáže – Objekt SO 02 Prístupová komunikácia“ v k.ú Podtureň parc. č. C KN č.644/59,
648/47, 648/56, 649/1 .
Spoločný obecný úrad územného plánovania a stavebného poriadku so sídlom v Podturni
oznámil oznámením č. SOcÚ /PO-3440/2011 zo dňa 4.1.2012 začatie konania o dodatočnom
povolení stavby verejnou vyhláškou dotknutým orgánom a účastníkom konania ,nariadil ústne
pojednávanie s miestnym šetrením. Konanie o dodatočnom povolení stavebný úrad zahájil z toho
dôvodu, že stavebník predložil súhlasné stanoviská dotknutých rgánov a doklady na základe ktorého
vyhodnotil , že stavba je v súlade s cieľmi a zámermi obce a v súlade s územným plánom obce
Podtureň.Taktiež bolo preukázané vlastnícke právo k pozemkom na ktorých sa majú uskutočniť

stavebné práce.
Stavebný úrad preskúmal v uskutočnenom konaní žiadosť stavebníka o vydanie
dodatočného povolenia rozostavanej stavby „Radové garáže-Objekt SO 02 Prístupová
komunikácia“ podľa §58, §88, §88a) stavebného zákona a zistil že uskutočnením stavby nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Podmienky dotknutých orgánov boli prenesené do podmienok stavebného
povolenia .Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody , ktoré by bránili povoleniu stavby .
Podkladom pre posudzovanie povolenia stavby boli aj doklady:
- kópia z katastrálnej mapy č. 0-7/4 zo dňa 28.11.2011
-list vlastníctvač. 929 a 930 k pozemku na ktorom sa má stavba uskutočňovať vydaný Správou
katastra L.Mikuláš dňa 28.11.2011 , Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena z 10.2.2012.
- doklad o zaplatení srávneho poplatku
- prehlásenie stavebného dozora
a vyjadrenia: Obvodného úradu životného prostredia L.Mikuláš , úseku štátnej správy odpadového
hospodárstva č. A 2010/01881-02
z 24.8.2010, Slovenskej správy ciest
Źilina
č.
535/2011/6470/37621 z 9.11.2011, Krajského pamiatkového úradu Źilina č. ZA- 10/0959-02/REP z
30.8.2010, Orange Slovensko a.s. Z 30.11.2011pod č. BB2001/2011, Slovak Telecom a.s.
Bratislava č. 43192 11 z 15.12.2012, Krajského riaditeľstva policajtného zboru v Źiline – KDI pod
č. KRP-KDI-22-469/2010 z 11.11.2010, Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s. L.MIkuláš pod č.
4232/2010/Ing. Hc z 26.8.2010, Obvodný úrad ŹP v L.Mikuláši – úsek štátnej správy OpaK podč.
A 2010/011882-002-Ak z 23.8.2010, Regionálny úrad verejného zdravotníctva L.Mikuláš č.
2010/01972-02/393/Mgr.Śúleková z 16.9.2010, Obec Podtureň pod č. 962/2011 z 29.3.2011,
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťan č. 8753/2011 z 28.3.2011,Okresné riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru Lipt.Mikuláš č. ORHZ – LMI-642/2011 z 3.8.2011, Krajský úrad
pre CD a PK Źilina pod č. 2011/02297/002 z 5.12.2011, Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline- KDI
Žilina pod č. KRP-KDI -22-469/2010 Z 11.11.2010.
Na základe uvedeného rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov bol zaplatený
výške 132 Eur v pokladni obce .
Dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené vyhl.č. 532/2002 Zb.
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.
P o u č e n i e:
Podľa §54 zákona č.71/ 1976 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Krajský stavebný úrad Žilina, podaním na Obec
Podtureň.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom ,návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je
možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Marián Vojtík
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §64 odst. 4 stavebného zákona a musí spolu so situačným
výkresom byť 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 predepisov a noviel.
Za doručenie sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Vyvesené dňa …..................................

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

Doporučuje sa:
LUZK,s.r.o.Bernoláková 221/20, 028 01 Trstená
Slovenský pozemkový fond , Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Slovenský vodohospodársk podnik,š.p.Radničné námestie č.8, 969 55 Banská Štiavnica
Ing.Ladislav Mayer, 044 43 Budimír 284
Ing.Pavel Szépe, Pivovarská 1185/8 ,036 01 Martin
MUDr.Juraj Dubčák,Vyšnokubínska 28/44,026 01 Vyšný Kubín
Ing. Igor Repa, Podtatranského 1764/61, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing.Vladimír Husár,Mincova 567/38, 031 01 Liptovský Mikuláš
Obec Podtureň ,Hlavná č.164, 033 01 Podtureň
Na vedomie:
Obvodný úrad životného prostredia ,Vrbická 1993 Liptovský Mikuláš
úsek odpadového hospodárstva
úsek vodnej správy
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
Slovenská správa ciest,inv. výstavba a správa ciest,M.Rázusa 104/A, 010 01 Źilina
Krajské riaditeľstvo PZ ,KDI ,Kuzmányho 26, 012 23 Źilina
Slovak Telecom,a.s Karadzičova 10, 825 13 Bratislava
Liptovská vodárenská spoločnosť ,a.s. Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo HaZZ Nám. Osloboditeľov č. 1 Lipt.Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Mariánske námestie 19 , 010 01 Źilina
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ,Predmestská 1613, 011 95 Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
SSE-D.a.s. Ul.Republiky č.5, 010 01 Žilina
Orange Slovensko,Zvolenská 21, 975 05 Banská Bystrica

