Obec Môlča
Číslo: 175-003/2016/MM
Ev.č.: 1/2017

V Môlči, 9.5.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
Obec Môlča, zastúpená starostom obce Ing. Jánom Klukom, ako vecne a miestne príslušný
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa §3a zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v platnom znení (cestný zákon) a podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení následných zmien, doplnkov a noviel
(stavebný zákon), posúdil v uskutočnenom stavebnom konaní podľa §62 stavebného zákona žiadosť
stavebníka, Ján Fraňo, Sládkovičova 60, Banská Bystrica , v konaní zastúpený Monikou
Babeľovou, Vajano 92/1, Riečka na základe plnej moci, o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Prístupová cesta k pozemkom pre rodinné domy – Môlča“ , umiestnenú na pozemkoch parc.č.:
KN-C 491/13, KN-C 491/12, KN-C 491/14, KN-E 1245/1, KN-E 1245/3v k.ú. Môlča, pre ktorú bolo
Obcou Môlča vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.: 208-005/2015/MM, ev.č.: 1/2016 zo
dňa 19.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 18. mája 2016.
Účastníci konania:
Ján Fraňo, Sládkovičova 60, Banská Bystrica
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
Urbárske spoločenstvo Môlča, Pavol Pecník, Môlča 18
Ján Bartošík, Môlča 42
Marián Bartošík, Môlča 39
Martin Malček, Oravce 37
Projekt tím, s.r.o., Na Troskách 3, Banská Bystrica

- stavebník
- správca dotknutej nehnut.
- vlastník susednej nehnut.
- vlastník susednej nehnut.
- vlastník susdenej nehnut.
- vlastník susdnej nehnut.
- projektant

Na základe vykonaného konania, oznámeného verejnou vyhláškou podľa §61 ods.4
stavebného zákona, vyveseného na úradnej tabuli obce od 27.03.2017 do 13.04.2017 a súčasne
zverejneného na webovej stránke obce Môlča, tunajší špeciálny stavebný úrad rozhodol takto:
stavba „Prístupová cesta k pozemkom pre rodinné domy – Môlča“ , umiestnená na pozemkoch
parc.č.: KN-C 491/13, KN-C 491/12, KN-C 491/14, čiastočne identická s KN-E 1245/1 a s KN-E
1245/3 v k.ú. Môlča sa
povoľuje
podľa §16 cestného zákona a podľa §66 stavebného zákona v súlade s §10 vyhlášky č.453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona pre stavebníka Ján Fraňo,
Sládkovičova 60, Banská Bystrica.
Popis stavby:
Cieľom stavby je vytvorenie prístupovej účelovej obslužnejkomunikácie k plánovaným
rodinným domom, napojenej na cestu III/2421. Miesto stavby sa nachádza v intraviláne obce Môlča,
miestna časť „Prostredná Môlča“. Územie má značne svahovitý charakter. Sklon terénu – zárezu
existujúcej cesty je cca 1:1,5 až 1:1 k existujúcej komunikácii, na ktorú sa navrhovaná MK pripája.
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Začiatok úseku MK je v km 0,000 stavebného staničenia na okraji cesty III/2421. Koniec úseku je
na konci parcely 491/14 v km 0,141 91. Obslužná účelová MK je navrhnutá ako jednopruhová
obojsmerná komunikácia funkčnej triedy C3, kategórie MOK 3,75/30. MK je trasovaná
rovnobežne s cestou III/2421 s výnimkou kolmého natočenia osi v pripojení na cestu III/2421. Jej
dĺžka je 141,91 m. V km 0,087 50 vľavo je umiestnená otočka, ktorá zároveň slúži ako výhybňa.
Polomery prostých smerových oblúkov v pripojení na cestu III/2421 sú R=6,0 m.
Smerové a šírkové pomery
km 0,000 00 = ZÚ – km 0,000 16, dĺžky 6,16 m
km 0,006 16 – km 0,020 31, pravosmerný oblúk R=7,88 m, dĺžky 14,15 m,
m
km 0,020 31 – km 0,038 51, priamy úsek, dĺžky 18,20 m, prechod š z 1,0 m na 0,5 m
km 0,038 51 – km 0,082 50, ľavosmerný oblúk R=100 m, dĺžky 43,99 m,
0,5 m
km 0,082 50 – km 0,141 91 = KÚ, priamy úsek, dĺžky 59,41 m
šírkové parametre sú nasledovné (bez rozšírenia v oblúkoch):
šírka jazdného pruhu 1 x 2,75 m
šírka odvodňovacieho prúžku 2 x 0,50 m
šírka medzi obrubníkmi 3,75 m
Výškové pomery
sú ovplyvnené v pozdĺžnom smere bodom pripojenia na začiatku trasy – výškou existujúcej cesty
III/2421 a terénom na jej konci. Pozdĺžne sklony komunikácie sú v hodnotách:
km 0,000 = ZÚ – km 0,005 00 niveleta klesá - 2,0 % - protispád na zabránenie odtoku vody z MK
na cestu III/2421
km 0,005 00 – 0,051 67 stúpa + 12,0 %
km 0,051 67 – 0,103 23 stúpa + 7,21 %
km 0,103 23 – 0,141 91 = KÚ – stúpa + 4,0 %
do lomov výškového polygónu cesty sú vložené výškové oblúky R = 50, 400 a 1000 m.
Konštrukcia vozovky
Prístupová obslužná účelová komunikácia je navrhnutá s asfaltovým krytom, pre triedu dopravného
zaťaženia VI, so spodnou podkladnou vrstvou zo štrkodrviny. Konštrukcia vozovky je nasledovnej
skladby:
Asfaltový betón obrusný AC 11 O; PMB 45/80-75; I; 50 mm
STN EN 13108-1
Postrek spojovací; 0,3 kg/m²
STN 73 6129; 2009
Asfaltový betón podkladný AC 22 P; CA 35/50; I; 70 mm
STN EN 13108-1
Postrek infiltračný; 1,00 kg/m²
STN 73 6129; 2009
Štrkodrvina ŠD; 32 Gc, hr. 150 mm
STN 73 6126
Štrkodrvina ŠD; 45 Gp, hr. 200 mm
STN 73 6126
Konštrukčnú pláň zhutniť na E def2 ≥ 50 Mpa;
STN 73 6126
Spolu: 470 mm
Vozovka bude ohraničená odvodňovacími prúžkami šírky 500 mm z betónových dlaždíc
v betónovom lôžku 100 mm a betónovým obrubníkom cestným na stojato rozmerov 150/260/1000
mm. Obrubník má skosenú hranu 40/120 mm, bude osadený v betónovom lôžku hr. 150 mm.
Výška obrubníka je od dna odvodňovacieho prúžku zvýšená o + 120 mm.
Oporné múry
Vozovka je trasovaná od kolmého napojenia na cestu III/2421 v záreze na dĺžke cca 60 m.
Vzhľadom na konfiguráciu terénu bude zárez značného rozsahu, a preto je na ľavej strane
povoľovanej komunikácie umiestnený oporný múr z gabiónových košov celkovej dĺžky 52,0 m,
šírky v korune 1,0 m. Strmý zárez nad korunou oporného múru bude pre zabránenie opadávania
skál opláštený oceľovou dvojzákrutovou sieťou. Ochranu proti prístupu k strmému svahu bude
zabezpečovať oplotenie výkopu v dĺžke 71,0 m. Materiál: oceľové pletivo výšky 1,8 m, stĺpiky
oceľové, osadené do betónu vo vŕtaných základových jamách. Proti prípadnému prepadnutiu skál
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na vozovku je v korune múru navrhnutá zábrana, tvorená z oceľových I profilov a drevenej
guľatiny.
Vystužené násypy prístupovej cesty k rodinným domom
Komunikácia je z časti navrhnutá v násype. Násypová časť komunikácie bude tvorená vystuženým
zemným telesom v celom rozsahu násypu – staničenie 0,050 00 až KÚ 0,141 91. Hrúbka
čiastočného násypu cestného telesa je cca 1,50 m pod konštrukciou vozovky. Odkopávka sa
vykoná v sklone 5:1 od osi komunikácie vpravo. Pláň výkopu sa upraví v sklone 2% od osi a bude
pri absencii skalného podložia zhutnená na min. Edef = 30 Mpa.
Odvodnenie
Povrchové dažďové vody budú odvedené spádovaním vozovky k odvodňovaciemu prúžku
a obrubníku, pozdĺžnym a priečnym sklonom sú zavedené do uličných vpustí (UV).
Dažďové vody zo striech a spevnených plôch rodinných domov nebudú vypúšťané na
komunikáciu, budú zachytávané na pozemku a využívané na zavlažovanie.
Navrhovaná dažďová kanalizácia bude odvádzať výlučne odpadová vody dažďové z navrhovanej
komunikácie a z vytvoreného svahu v časti komunikácie. UV sú v rámci obslužnej komunikácie
navrhnuté v počte 3 ks. Sú navrhnuté prefabrikované, typové, s kalovým priestorom, košom na
bahno a mrežou pre vozovky s nálievkou. Cestná konštrukčná pláň bude odvodnená do pozdĺžnych
trativodov, ktoré budú zaústené do uličných vpustí. Pozdĺžny sklon drenáže je totožný so spádom
vozovky, resp. min. 0,5%. Drenážne rúrky sú navrhnuté DN 160 mm, o celkovej dĺžke 177,50 m.
Spevnenie a rozšírenie pravostranného násypového telesa cesty III/2421
Materiálové zloženie, ako aj tvar rozšírenia násypového telesa cesty je výsledkom geotechnického
posúdenia, ktoré pre danú lokalitu vykonal RNDr. Boris Starší – KVALITEST.
Násyp rozšírenia cesty bude založený, vzhľadom na nevhodné vlastnosti podložia v aluviálnej nive
potoka, na konsolidačnej vrstve z kamenitej sypaniyn, ukončenej stabilizačnou pätou z lomového
kameňa. Násyp bude zhotovený ako vrstvený, zložený z vrstiev výkopových materiálov rôzneho
zloženia a vlastností. Horná vrstva násypu (aktívna zóna násypu) v hrúbke 500 mm bude zhotovená
z nezamŕzavého materiálu, t.zn. z kamenitej sypaniny fr. 0/125. Kryt násypu bude tvoriť hutnená
vrstva štrkodrviny fr.0/63 hr. 200 mm.
Pre uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto záväzné podmienky:
1)

Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej odtlačkom pečiatky špeciálnehostavebného
úraduv stavebnom konaní. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto
rozhodnutia.
Projektovú dokumentáciu vypracoval v 10/2016 autorizovaný stavebný inžinier Ing. Martin Galčík, SKSI
6222*I2. Prípadné zmeny v skutočnom vyhotovení stavby je stavebník povinný vopred prekonzultovať so
špeciálnym stavebným úradom.

2)

Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych
sietí nachádzajúcich sa v riešenom území právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
Za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

3)

Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa §43i ods.3 stavebného zákona a v zmysle §46d
ods.2 stavebného zákona viesť stavebný denník od začiatku do ukončenia stavebných prác.

4)

V prípade objavenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonávanie prác povinná
najneskôr na druhý pracovný deň nahlásiť nález archeológovi Krajského pamiatkového úradu v
Banskej Bystrici. Do obhliadky je nález nutné zabezpečiť proti poškodeniu, unehodnoteniu,
odcudzeniu a ponechať bez zmeny.

5)

Pri uskutočňovaní stavby je nutné primerane dodržiavať ustanovenia stavebného zákona a
vyhlášky č, 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
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požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6)

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

7)

Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné technické normy a požiadavky z nich
vyplývajúce.

8)

Stavebník je povinný pred výstavbou v dostatočnom časovom predstihu požiadať Okresný úrad
Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na
pripojenie pozemnej komunikácie. K žiadosti je nutné priložiť projekt stavby, LV priľahlej
nehnuteľnosti susediacej s cestným pozemkom cesty III/2421, vyjadrenie BBRS a.s., stanovisko
Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Banskej Bystrici a správny poplatok.

9)

Počas výstavby je nutné miesto obmedzenia cestnej premávky na ceste III/2421 označiť
prenosným doprqavným značením, ktorého určenie použitia vydáva OÚ BB, odb. CDaPK.
K žiadosti, podanej písomne min. 30 dní pred výstavbou, žiadateľ predloží 2x projekt prenosného
dopravného značenia.

10) Na zmenu trvalého dopravného značenia cesty III/2421, vyyvolanú povoľovanou stavbou, je
potrebné určenie použitia trvalých doprqavných značiek a dopravných zariadení, o ktoré
stavebník písomne požiada OÚ BB, odb. CDaPK najneskôr v čase podania návrhu na kolaudáciu
dotknutej stavby. K žiadosti treba doložiť 2x projekt trvalého dopravného značenia.
11) V prípade výstavby prípojky dažďovej kanalizácie prístupovej cesty v úseku, v ktorom križuje
cestu III/2421 stavebník písomne požiada v dostatočnom časovom predstihu pred stavebnými
prácami OÚ BB, odb. CDaPK o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty III/2421. K žiadosti
priložiť projektovú dokumentáciu príslušnej prípojky, vyjadrenie BBRSC a.s., závod Banská
Bystrica a správny poplatok v zmysle platnej legislatívy.
12) Počas výstavby nesmie byť na cestnom pozemku cesty III/2421 skladovaný ani dočasne
umiestnenýstavebný materiál, skladované stavebné stroje a iná technika. Prípadné poškodenie
cestného telesa a súčastí cesty III/2421 a jej znečistennie pri výstavbe je povinný stavebník
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
13) Stavebník je povinný písomne oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu do 15. dní od skončenia
výberového konania zhotoviteľa stavby, začatie stavebných prác a kontaktné údaje na
stavbyvedúceho povoľovanej stavby.
14) Stavba bude dokončená najneskôr do 31.5.2019
15) Stavebné povolenie starí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť. S výstavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti (§52
zákona č. 71/1967 Zb.) tohto stavebného povolenia, ktorú vyznačí na požiadanie stavebníka
špeciálny stavebný úrad v stavebnom povolení.
16) Pri uskutočňovaní stavby v plnom rozsahu dodržať požiadavky vlastníkov – správcov
inžinierskych sietí a verejných dopravno-technických zariadení na území stavby.
17) Pri uskutočňovaní stavby v plnom rozsahu dodržať požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi.
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18) Prenosné dopravné značenie (PDZ) počas celého obdobia výstavby musí byť osadené v zmysle
určenia použitia dopravného značenia a dopravných zariadení vydaného cestným správnym
orgánom.
19) Trvalé zvislé a vodorovné značenie (TDZ) stavby musí byť osadené s dostatočným predstihom
pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby v zmysle určenia použitia dopravného značenia a
dopravných zariadení vydaného cestným správnym orgánom.
20) Stavebník je povinný opraviť, alebo dať do pôvodného stavu poškodené objekty, prípadne
uhradiť škody na cudzom majetku, ku ktorým dôjde počas výstavby.
21) Stavebník aj zhotoviteľ stavby je povinný v zmysle §100 stavebného zákona:
 umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na
stavenisko a na stavbu, nazerať do dokumentácie a vytvoriť podmienky pre výkon dohľadu;
 bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú
bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné materiálne škody;
22) Dokončenie stavby ohlási stavebník tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu a predloží návrh
na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
K návrhu doloží najmä doklady podľa §17 a §18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., porealizačný
geometrický plán stavebného objektu dopravného charakteru, doklad o zneškodnení alebo využití
odpadov.
Odôvodnenie:
Stavebník, Ján Fraňo, Sládkovičova 60, Banská Bystrica, v konaní zastúpený Monikou
Babeľovou, Vajano 92/1, Riečka na základe plnej moci, podal na obecnom úrade v Môlči žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístupová cesta k pozemkom pre rodinné domy – Môlča“,
umiestnenú na pozemkoch parc.č.: KN-C 491/13, KN-C 491/12, KN-C 491/14, čiastočne identická s
KN-E 1245/1, KN-E 1245/3 v k.ú. Môlča, pre ktorú bolo Obcou Môlča vydané rozhodnutie
o umiestnení stavby pod č.j.: 208-005/2015/MM, ev.č.: 1/2016 zo dňa 19.02.2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňom 18. mája 2016.
K stavebnému pozemku preukázal stavebník vlastnícke právo podľa §58 stavebného zákona
doložením listu vlastníctva č. 1392 a č.1394,vydaného Okresným úradom Banská Bystrica,
katastrálnym odborom pre katastrálne územie Môlča dňa 30.8.2016 a dňa 6.6.2016.
Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou podľa §61
ods.4 stavebného zákona účastníkom konania stavebného konania a dotknutým orgánom vyvesením
oznamu na úradnej tabuli obce Môlča a jeho zverejnením na webovej stránke obce Môlča od
27.03.2017 do 13.04.2017. Posledný deň vyvesenia bol dňom doručenia. Pretože boli stavebnému
úradu pomery stavebniska dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, upustil v súlade s ust. §61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania
a mietneho zisťovania. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť v súlade s §61
ods.3 stavebného zákona najneskôr do 7. pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí
stavebného konania. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány
a správcovia inžinierskych sietí.
V stavebnom konaní účastníci konania neuplatnili námietky proti vydaniu stavebného
povolenia.
Stavebný objekt posúdili a k stavebnému konaniu sa vyjadrili nasledovné dotknuté orgány štátnej
správy a správcovia inžinierskych sietí:
Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, okresné riaditeľstvo PZ SR, okresný dopravný inšpektorát,
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, spoločnosť
Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., Žilina, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
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starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a krajiny, odd. odpadového dospodárstva, odd.
štátnej vodnej správy, Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., závod Banská Bystrica,
spoločnosť Slovak telekom, a.s., Bratislava, Okresné riaditeľstvo Hasičského azáchranného zboru
v Banskej Bystrici, spoločnosť Michlovský, s.r.o., UC2, Banská Bystrica, spoločnosť O2 Slovakia
s.r.o., Bratislava a spoločnosť UPC broadband slovakia, s.r.o., Banská Bystrica.
V konaní bolo zistené, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nebudú ohrozené
záujmy spoločnosti a ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu
predmetnej stavby, a preto rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia uvedené.
Za vydanie tohto stavebného povolenia zaplatil žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v platnom znení – položka 60 písm.g) sadzobníka – poplatok 100,- eúr do
pokladne obecného úradu Môlča.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu má podľa ust. §§53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom
znení účastník konania právo podať odvolanie na tunajší prvostupňový správny orgán.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.
Príloha pre stavebníka:
 1 x projektová dokumentácia stavby „Prístupová cesta k pozemkom pre rodinné domy - Môlča“,
Zmena č.1, overená odtlačkom pečiatky Obce Môlča, ktorú v 10/2016 spracoval Ing. Martin Galčík,
autorizovaný stavebný inžinier pre Konštrukcie inžinierskych stavieb, SKSI: 6222*I2, Projekt tím,
s.r.o., Banská Bystrica

Ing. Ján Kluka
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. V zmysle ust. §26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. v
platnom znení o správnom konaní musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce Môlča a 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V
zmysle ust. §26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní je toto rozhodnutie súčasne
zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Môlča, ktorá je dostupná na webovej stránke obce
Tajov – www.molca.sk.

..................................................
vyvesené na úradnej tabuli
dátum, pečiatka, podpis

..................................................
zvesené z úradnej tabule
dátum, pečiatka, podpis
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Doručuje sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou (s účinkami doručenia):
1) Ján Fraňo, Sládkovičova 60, 974 05 Banská Bystrica
2) Monika Babeľová, Vajano 92/1, 974 01 Riečka
3) všetkým známym a neznámym účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých
vlastnícke a iné práva môžu byť v konaní dotknuté
dotknutým orgánom doporučene jednotlivo (bez účinku doručenia):
1) OkÚ – OSŽP – ŠVS, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
2) OkÚ – OSŽP – OPaK, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
3) OkÚ – OSŽP – OH, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
4) OkÚ – OCDaPK, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5) OkÚ – PLO, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
6) OR PZ, ODI, Okružná 19, 974 01 Banská Bystrica
7) BBRSC, a.s., Majerská cesta 94, 976 94 Banská Bystrica
8) MO SR, Agentúra správy majetku Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
9) OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
10) SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11) SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
12) StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
13) SVP, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
14) SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
15) Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 01 Banská Bystrica
16) Michlovský, s.r.o., UC2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
17) MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9.mája 1, 974 01 Banská Bystrica
18) O2 Slovakia, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
19) UPC broadband slovakia, s.r.o., Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
Co: spis
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