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Číslo spisu
OU-BY-OSZP-2020/000515-005

Vybavuje

Bytča
07. 09. 2020

ROZHODNUTIE
stavebné povolenie

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán
miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona
číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
v znení neskorších predpisov vydáva v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka Obec Maršová – Rašov, 013 51 Predmier, IČO: 00 648 213 v stavebnom konaní po prerokovaní
žiadosti s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona
rozhodol takto:

Vodná stavba „Rozšírenie vodovodu Maršová – Rašov parcelné číslo 212“ na pozemku parcelné číslo KN-C 212 v
katastrálnom území Maršová sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Predmetná vodná stavba rieši rozšírenie verejného vodovodu, ktorý je v správe spoločnosti SEVAK, a.s., Žilina k
existujúcim rodinným domom a plánovaným novostavbám rodinných domov v obci Maršová – Rašov. Predmetná
stavba sa bude realizovať potrubím z rúr HDPE 100 SDR 17 PN 10 D110x6,6 mm o celkovej dĺžke 305,0 m v sklone
nad 3,2%, 9,3%, 9,6%, 9,2%, 6,5%. Na predmetnom vodovode budú osadené dva podzemné hydranty DN 80 H1,
H2. Vodovodné armatúry budú označené v teréne orientačnými tabuľkami.
Napojenie na existujúci verejný vodovod PVC D 110 bude v komunikácii T kusom 100/100. Za napojením bude
osadený uzáver so zemnou súpravou a poklopom DN 100. Nad potrubie bude uložený vyhľadávací vodič AYKY
2x4mm a výstražná fólia.
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Na predmetnú stavbu Obec Predmier ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona vydala
rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SÚ 74/2020-Kb dňa 23.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.05.2020.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval
Jozef Varinský, 013 03 Varín 532, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné
zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom
vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať
na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky
na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
5. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom
území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnažení
vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu
vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
6. Pred začatím realizácie stavebných prác na vodovodnom potrubí v telese komunikácie na pozemku v katastrálnom
území Maršová je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného správcu komunikácie – Obec Maršová – Rašov
povolenie na zvláštne užívanie predmetnej komunikácie.
7. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby, ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15
dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby,
ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
8. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z.z. o stavebných
výrobkoch.
9. Počas výstavby v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných
prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou projektovou dokumentáciou musí byť
kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
10. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby.
11. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – OÚ Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Zámok číslo 104, 014 01 Bytča.
12. Pri realizácií stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
• Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6612001693 zo dňa 23.01.2020.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
• Dodržať podmienky vyjadrenia č. 4600056582/27 zo dňa 11.02.2020.

SPP–Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie č. TD/NS/0067/2020/Ki zo dňa 06.02.2020:
• So stavbou súhlasí, dodržať všeobecné podmienky uvedené vo vyjadrení, osobitné podmienky – žiadne.

SEVAK, a.s., Žilina, vyjadrenie č. O20001339//DJu zo dňa 14.01.2020:
• Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v
záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii rozšírenia VV bola dodržaná STN 73 60 05 pri súbehu a križovaní
s ostatými vedeniami. Pri výstavbe požadujeme dodržať ochranné pásmo 1,5 m od pôdorysného bočného okraja
vodovodu na obidve strany. V tomto ochrannom pásme nesmie byť postavená žiadna dočasná či trvalá stavba.
Ochranné pásmo nesmie zasahovať do súkromných pozemkov.
• Trasu verejného vodovodu viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre mechanizmy SEVAK a.s.
• Rozšírenie verejného vodovodu odsúhlasujeme z materiálu HDPE 100 PN10 SDR17 D110x6,6 mm s osadením
dvoch podzemných hydrantov, ktoré budú slúžiť na prevádzkové účely (odvzdušnenie resp. odkalenie potrubia).
Upozorňujeme, že predmetné rozšírenie verejného vodovodu nebude slúžiť na požiarne účely.
• Spájanie vodovodného potrubia HDPE 100 PN DN100 realizovať elektrotvarovkami.
• Navrhované poklopy hydrantové a uzáverové uložiť do nivelety miestnej komunikácie. Ich funkčnosť požadujeme
preveriť pred kolaudáciou stavby za prítomnosti nášho pracovníka z prevádzky SEVAK a.s. Žilina.
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• Hydranty a lomy potrubia označiť v teréne orientačnými tabuľkami, ktoré budú na vhodnom mieste upevnené na
kovových stĺpikoch 6/4“ natretých na modrobielo.
• Vyhľadávací vodič vyviesť do hydrantov, traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie vodiča
musí byť vlhkotesné (použiť zmršťovaciu pásku). Funkčnosť vyhľadávacieho vodiča preskúšať za prítomnosti
zamestnanca SEVAK a.s.
• Počas stavebných prác (k tlakovým skúškam vodovodu, ku kontrole uloženia potrubia VV a VP, k napojeniu na VV)
požadujeme prizývať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnanca našej spoločnosti
z HS vodovodov. O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre
vydanie užívacieho povolenia stavby.
• Investor stavby musí pri prvom kontakte s prevádzkovým majstrom SEVAK predložiť k nahliadnutiu aktuálne
vyjadrenia SEVAK, a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa
ktorého bude vykonaná kontrola realizácie stavby.
• Po zrealizovaní stavby je potrebné vyznačiť všetky zmeny pokládky vodovodného potrubia oproti pôvodnému
návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
• Dodávateľ (zhotoviteľ) stavby musí min. 30 dní vopred prejednať na príslušnom úseku prevádzky prepojovacie
práce na existujúcom vodovode. Tieto budú vykonané za našej účasti na základe objednávky s termínom
realizácie. Do doby kolaudácie nebude novonavrhovaný vodovod prepojený s existujúcim vodovodným systémom.
Upozorňujeme, že nie je dovolené cudzím osobám vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu. Tieto
zásahy môžu vykonávať len pracovníci našej spoločnosti.
• Vodovod, na ktorý sa navrhované rozšírenie vodovodu napája je vo vlastníctve obce Maršová – Rašov a SEVAK
a.s. ho prevádzkuje na základe nájomnej zmluvy. Vybudovaný VV odovzdať s príslušnými dokladmi do prevádzky
našej spoločnosti do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Odovzdanie vybudovaného
VV bude uskutočnené dodatkom nájomnej zmluvy s obcou Maršová – Rašov.
• Požadujeme spracovať a odovzdať geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby so zameraním
inžinierskych sietí pred ich zásypom. Pre zaslanie podkladov a spracovanie GZ kontaktovať správcu GIS SEVAK
a.s..
• Vlastné (ostré) prepojenie existujúcich RD a napojenie nových RD na rozšírenie vodovodu bude možné až po jeho
stavebnom ukončení, skolaudovaní, po úspešných tlakových skúškach vodovodu, vyhovujúcich rozboroch kvality
vody v potrubí a podpísaní dodatku nájomnej zmluvy o prevádzkovaní. Do tejto doby nie je možné jednotlivé rodinné
domy napojiť na predmetné rozšírenie.
• Pred samotným napojením nových RD požiadať o určenie bodu napojenia na zákazníckom centre SEVAK, a.s. a
predložiť na vyjadrenie PD VP, na ktorých budú podľa potreby osadené vo VŠ zariadenia na zvyšovanie tlaku vody.

Obec Maršová – Rašov ako príslušný správny cestný orgán:
• Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. SÚ 315/2020-T zo dňa 07.07.2020.

Obec Predmier:
• Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. SÚ 220/2020-Kb zo dňa 02.06.2020.

OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie uvedené v zápisnici
z konania zo dňa 25.08.2020:
• Investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie prác zaradených podľa platného
Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.).
• Zabezpečiť spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, t.j. uprednostniť zhodnotenie
vzniknutých odpadov pred ich zneškodnením a odovzdať ich len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona
o odpadoch (§ 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch).
• V prípade nakladania s odpadmi vznikajúcich pri demolácii komunikácii, zodpovedná osoba (osoba, ktorej bolo
vydané stavebné povolenie) plní povinnosti podľa § 14 a § 77 zákona o odpadoch a je povinná stavebné odpady
vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii.
• Výkopová zemina a kamenivo bude využitá na terénne úpravy v rámci predmetnej stavby. V prípade využívania
odpadov (zeminy a kameniva) na povrchovú úpravu terénu na pozemkoch nesúvisiacich s predmetnou stavbou, je
potrebné aby vlastník pozemku, na ktorom má dôjsť k povrchovej úprave terénu požiadal príslušný úrad (Okresný
úrad v sídle kraja) o súhlas na túto činnosť v zmysle § 97 ods.1 písm. s) zákona o odpadoch.

OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie uvedené v zápisnici
z konania zo dňa 25.08.2020:
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• Prípadný nevyhnutný opodstatnený výrub drevín a krovín bude tento riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (t. j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom
území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o
súhlase na výrub drevín a krovín v konaní). Orgánom ochrany prírody, ktorý vydáva súhlas na výrub v zastavanom
území obce je príslušná obec v zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
a súhlas na výrub mimo zastavaného územia obce vydáva príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné
prostredie v zmysle § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. Právoplatné rozhodnutie na výrub drevín bude predložené
najneskôr pri zahájení prác.
• V prípade realizácie výkopových prác v blízkosti možných drevín a krovín postupovať tak, aby nedošlo k
poškodeniu koreňovej sústavy drevín.
• Po ukončení realizačných prác, uviesť dotknuté pozemky do pôvodného stavu.
13. Stavbu je možné užívať až po kolaudácií stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.
14. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo
právoplatnosť.
15. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
16. Stavba bude dokončená najneskôr do 31. 12. 2021.

Účastníci konania nevzniesli námietky ani pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie
Obec Maršová – Rašov, 013 51 Predmier, IČO: 00 648 213, podala dňa 09.07.2020 na Okresný úrad Bytča, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy žiadosť o stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu
„Rozšírenie vodovodu Maršová – Rašov parcelné číslo 212“ na pozemku parcelné číslo KN-C 212 v katastrálnom
území Maršová.

Na predmetnú stavbu Obec Predmier ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona vydala
rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SÚ 74/2020-Kb dňa 23.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.05.2020.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie, o ktorom boli oznámením číslo OU-BY-
OSZP-2020/000515-002/Uri zo dňa 27.07.2020 aj formou verejnej vyhlášky oboznámení všetci známi účastníci
konania a dotknuté orgány a zároveň bolo nariadené ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa
25.08.2020 so stretnutím na tunajšom úrade.

Predmetná vodná stavba rieši rozšírenie verejného vodovodu, ktorý je v správe spoločnosti SEVAK, a.s., Žilina k
existujúcim rodinným domom a plánovaným novostavbám rodinných domov v obci Maršová – Rašov. Predmetná
stavba sa bude realizovať potrubím z rúr HDPE 100 SDR 17 PN 10 D110x6,6 mm o celkovej dĺžke 305,0 m v sklone
nad 3,2%, 9,3%, 9,6%, 9,2%, 6,5%. Na predmetnom vodovode budú osadené dva podzemné hydranty DN 80 H1,
H2. Podrobný popis je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk
uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. Ku stavbe
sa kladne vyjadrili: Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, SPP-Distribúcia, a.s.,
Bratislava, SEVAK, a.s., Žilina, OÚ Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK,
Obec Maršová – Rašov ako správny cestný orgán za podmienok, ktoré sú zahrnuté vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia. Všeobecný stavebný úrad Obec Predmier dal ku predmetnej stavbe pod sp. č. SÚ 220/2020-Kb zo dňa
02.06.2020 súhlas podľa § 120 stavebného zákona a vydal kladné záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b
stavebného zákona.
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Ku stavbe dali kladné stanoviská aj RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina č. A/2020/01508/HŽPZ
zo dňa 15.06.2020, ORHaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina č. ORHZ-ZA2-2020/000496-001 zo
dňa 02.07.2020.
Doložená zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu zo dňa 25.06.2003 uzatvorená medzi Obcou
Maršová – Rašov (prenajímateľ) a SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina (nájomca).
Obec Maršová – Rašov je výlučným vlastníkom pozemku, na ktorom sa predmetná stavba bude realizovať: KN-C
212, katastrálne územie Maršová, list vlastníctva č. 1.

Ostatní účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného
povolenia na predmetnú stavbu.

V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku, tunajší úrad dal možnosť účastníkom konania oboznámiť sa
s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Účastníci konania mohli podľa oznámenia o začatí stavebného konania, uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné
povolenie na predmetnú stavbu, najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote
mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného
zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k
povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

V zmysle ustanovenia § 4 zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov obec je
oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bytča,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok číslo 104, 014 01 Bytča.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:
1. Obec Maršová – Rašov, 013 51 Predmier
2. Jozef Varinský, P.O. Hviezdoslava 532/67, 013 03 Varín – projektant
3. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
4. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Obce Maršová – Rašov
5. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
5. ORHaZZ Žilina, Nám. požiarníkov 1, 010 01 Žilina
6. Obec Predmier, 013 51 Predmier
7. OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK
8. Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor - po právoplatnosti
9. spis
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Maršová
- Rašov a OÚ Bytča, odbore starostlivosti o životné prostredie a spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa............................................. zvesené dňa.....................................
pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Maršová – Rašov túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Bytča,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok č. 104, 014 01 Bytča s vyznačením uvedených údajov.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Maršová-Rašov
Maršová - Rašov č. 2
013 51 Maršová-Rašov
Slovenská republika

Jozef Varinský
P. O. Hviezdoslava 532 67
013 03 Varín
Slovenská republika

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960
010 57 Žilina
Slovenská republika

Na vedomie
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Račianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtech Spanyola 27, 011 71 Žilina 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov, 010 01 Žilina 1
Obec Predmier, Predmier 55, 013 51 Predmier
Okresný úrad Bytča, Zámok 104, 014 01 Bytča 1
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