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Rozhodnutie
ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
kolaudačné rozhodnutie a povolenie zmeny stavby
Výrok
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
navrhovateľovi: Roman Kalus
bytom: Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava
I.
podľa § 26 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje užívanie vodnej stavby
„ROZŠÍRENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ ul. ZÁHUMENSKÁ“
stavebné objekty:
SO 05 ROZŠÍRENIE VODOVODU
SO 06 ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE
realizovanej na pozemkoch KN - C parc. č. 180/2, 180/1 (list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený,
identifikovaný parcelou KN – E parc. č. 5051) a 2054 (list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený,
identifikovaný parcelou KN – E parc. č. 5006) katastrálne územie Ilava
v tomto rozsahu:
Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného
zákona líniová stavba.
SO 05 ROZŠÍRENIE VODOVODU
Stavebný objekt rieši rozšírenie verejného vodovodu na ul. Záhumenskej v Ilave.
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V miestnej komunikácií sa v mieste napojenia rozšírenia verejného vodovodu v dĺžke 6,0m previedla výmena
existujúceho potrubia LT DN 80 za potrubie LT DN 100. Na vymenené potrubie sa vo vzdialenosti 3,0 m od
existujúcej VŠ umiestnenej na križovatke ulíc Záhumenská, Medňanská a SNP previedlo napojenie rozšírenia
verejného vodovodu. Na potrubí PE D90 je osadená šachta. Od miesta napojenia je v miestnej komunikácií vedené
potrubie HDPE D 90 celkovej dĺžky 119,07 m. Na trase rozšírenia verejného vodovodu sú osadené tri prípojkové
uzávery DAV (Kit) D110/32 so zemnou súpravou a liatinovým poklopom pre plánované vodovodné prípojky. Na
konci potrubia je osadený podzemný hydrant DN80, ktorý bude zároveň plniť funkciu vzdušníka. Na potrubie
rozšírenia verejného vodovodu je pripevnený vyhľadávací vodič. Plánované vodovodné prípojky (3ks) nie sú
predmetom tohto povolenia.
Účelom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre zásobovanie pitnou vodou jedného existujúceho rodinného
domu a dva novonavrhované rodinné domy.
SO 06 ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE
Stavebný objekt rieši rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie na ul. Záhumenskej v Ilave. Rozšírenie verejnej
splaškovej kanalizácie je prezvedné z rúr PVC DN 300. Rozšírenie splaškovej kanalizácie je napojené do existujúcej
lomovej šachty. Napojenie je prevedené vysekaním a celý spoj sa utesnil. Ďalej rozšírenie verejnej splaškovej
kanalizácie pokračuje v miestnej komunikácií až na koniec plánovanej zástavby. Na trase rozšírenia verejnej
splaškovej kanalizácie sú osadené 4 betónové kanalizačné šachty DN 1000 s liatinovým poklopom. Celková
dĺžka navrhovaného rozšírenia verejnej splaškovej kanalizácie je 114,57 m. Na trase rozšírenia verejnej splaškovej
kanalizácie sú zrealizované tri odbočenia pre kanalizačné prípojky DN 150. Kanalizačné prípojky nie sú predmetom
tohto povolenia.
Účelom stavby je rozšírenie verejnej kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z jedného
existujúceho rodinného domu a dvoch novonavrhovaných rodinných domov.
Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:
1. Vlastníkom vodnej stavby je na základe zmluvy č. 7/2021 zo dňa 15. 07. 2021 o odovzdaní a prevzatí hmotného
majetku a v súlade s § 3 a § 5 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach spoločnosť Považská vodárenská spoločnosť,
a.s. so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 672 076.
2. Prevádzkovateľom vodnej stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je Považská vodárenská spoločnosť,
a. s. so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica IČO 36 672 076.
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania,
pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby špeciálnemu stavebnému
úradu.
4. Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného
úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak,
aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo
ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť, zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy
v súlade s § 86 ods. 1 stavebného zákona.
5. Stavba bude užívaná v súlade s projektovaným účelom, prípadná zmena v užívaní stavby podlieha povoleniu
stavebného úradu podľa § 85 stavebného zákona.
Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uvedenie vodnej stavby do prevádzky je súčasne kolaudačným
rozhodnutím (§ 26 ods. 4 vodného zákona).
II.
Súčasne špeciálny stavebný úrad spája s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby v súlade s § 81 ods. 4 a § 68
stavebného zákona, nakoľko sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej špeciálnym
stavebným úradom v stavebnom konaní.
Opis realizovaných zmien, odchýlok od stavebného povolenia:
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„ROZŠÍRENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ ul. ZÁHUMENSKÁ“
SO 05 ROZŠÍRENIE VODOVODU
Zmena dimenzie potrubia z PE D110 na D90 a na potrubí PE D90 je osadená šachta.
Zmeny stavby boli realizované podľa projektovej dokumentácie Zmena stavby pred dokončením „ROZŠÍRENIE
INŽINIERSKYCH SIETÍ ul. ZÁHUMENSKÁ“ stavebný objekt: SO 05 ROZŠÍRENIE VODOVODU číslo
5754*A2 07/2021, Zák. číslo 31/2016, revízia 00/2021, ktorú vypracoval Ing. Jozef Vyslúžil, SNP 128/14, 914 51
Trenčianske Teplice, autorizovaný stavebný inžinier.
Účel stavby:
Účel stavby sa zmenou stavby nemení, je rozšírenie verejného vodovodu pre zásobovanie pitnou vodou jedného
existujúceho rodinného domu a dvoch novonavrhovaných rodinných domov.
Druh stavby:
Druh stavby sa zmenou stavby nemení, stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba
a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona líniová stavba.
Tieto zmeny nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a neprekážajú riadnemu užívaniu stavby.
Účastníci konania si v priebehu kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby neuplatnili námietky,
o ktorých by špeciálny stavebný úrad musel rozhodnúť.
Odôvodnenie
Navrhovateľ Roman Kalus bytom Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava podal dňa podal dňa 28. 01. 2022 na
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na kolaudáciu vodnej stavby „ROZŠÍRENIE
INŽINIERSKYCH SIETÍ ul. ZÁHUMENSKÁ“ stavebné objekty: SO 05 ROZŠÍRENIE VODOVODU, SO 06
ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE realizovanej na pozemkoch KN - C parc. č. 180/2, 180/1 (list vlastníctva k
danej nehnuteľnosti nezaložený, identifikovaný parcelou KN – E parc. č. 5051) a 2054 (list vlastníctva k danej
nehnuteľnosti nezaložený, identifikovaný parcelou KN – E parc. č. 5006) katastrálne územie Ilava.
Zároveň navrhovateľ požiadal o zmenu stavby pre stavebný objekt SO 05 ROZŠÍRENIE VODOVODU, nakoľko pri
výstavbe vodovodného potrubia došlo k zmene dimenzie potrubia z D 110 na D 90 a na potrubí bola osadená šachta.
Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie podľa § 79 stavebného zákona v znení neskorších predpisov
v súlade s § 18 správneho poriadku v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s § 73 vodného zákona v
platnom znení a stavebné konanie o zmene stavby podľa § 60 a § 68 stavebného zákona v súlade s § 18 správneho
poriadku, v súlade s § 73 vodného zákona.
Podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona sa s kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68),
pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní.
Doručenie verejnou vyhláškou Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva z dôvodu, že
sa jedná o líniovú stavbu podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona.
Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo spisu OUIL-OSZP-2017/000726-07 REN zo dňa 01. 06. 2017, právoplatné dňa 07. 07. 2017.
K zmene stavby pred dokončením spojenej s kolaudáciou sa vyjadrila Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová
133, 017 01 Považská Bystrica pod jednacím číslom 6537/21/2021-CA zo dňa 20. 08. 2021, so zmenou stavby pred
dokončením súhlasí.
Mesto Ilava, Mestský úrad 16/31, 019 01 Ilava vydal záväzné stanovisko číslo 1166/11613/2021-AL1-3 dňa 20.
10. 2021, súhlasí so zmenou stavby pred dokončením spojenou s kolaudáciou stavieb majúcich charakter vodných
stavieb.
Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného
zákona líniová stavba.
SO 05 Účelom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre zásobovanie pitnou vodou jedného existujúceho
rodinného domu a dva novonavrhované rodinné domy.
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SO 06 Účelom stavby je rozšírenie verejnej kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z jedného
existujúceho rodinného domu a dvoch novonavrhovaných rodinných domov.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou číslo OU-ILOSZP-2022/000618-002 zo dňa 14. 02. 2022 oznámil začatie kolaudačného konania a konania o zmene stavby
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21. 03. 2022. Oznámenie bolo doručené všetkým účastníkom
konania a dotknutým orgánom s tým, že môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
O priebehu ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním bol spísaný dňa 21. 03. 2022 protokol č. OU-ILOSZP-2022/000618-006 podľa ustanovení § 81a ods. 1 stavebného zákona.
Podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je
stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.
Stavba je uskutočnená na pozemkoch KN - C parc. č. 180/2, 180/1 (list vlastníctva k danej nehnuteľnosti
nezaložený, identifikovaný parcelou KN – E parc. č. 5051) a 2054 (list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený,
identifikovaný parcelou KN – E parc. č. 5006) katastrálne územie Ilava.
Pozemok KN - C parc. č. 180/2 katastrálne územie Ilava je vo vlastníctve mesta Ilava podľa výpisu z listu vlastníctva
č. 1500.
Pozemok KN - C parc. č. 180/1, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený, identifikovaný parcelou KN – E
parc. č. 5051 katastrálne územie Ilava je vo vlastníctve mesta Ilava podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2822
Pozemok KN - C parc. č. 2054, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený, identifikovaný parcelou KN – E
parc. č. 5006 katastrálne územie Ilava je vo vlastníctve Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond,
Búdkova 36, 817 15 Bratislava podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1686.
Navrhovateľ predložil Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 00199/2021-PKZO-B40007/21.00 medzi SPF
Bratislava a Romanom kalusom zo dňa17. 03. 2021.
Stavebník predložil orgánu štátnej vodnej správy doklady v zmysle § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a sú potrebné pre rozhodnutie v predmetnej veci:
- Projekt stavby Zmena stavby pred dokončením „ROZŠÍRENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ ul. ZÁHUMENSKÁ“
stavebný objekt: SO 05 ROZŠÍRENIE VODOVODU, vypracoval Ing. Jozef Vyslúžil, SNP 128/14, 914 51
Trenčianske Teplice, autorizovaný stavebný inžinier číslo 5754*A2 07/2021, Zák. číslo 31/2016, revízia 00/2021
- Zameranie skutočného vyhotovenia Rozšírenie inžinierskych sietí ul. záhumenská, Ilava, január 2019, Ing.
Vladimír Sedlák, autorizovaný geodet a kartograf, č. 614, zodpovedný spracovateľ Ing. Miroslav Burzala, MAP
GEO s.r.o., legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO 44566727
- Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici číslo sp.
A/2021/02202-2-HŽPaZ zo dňa 24. 11. 2021
- Tlaková a funkčná skúška vodovodného potrubia podľa STN EN 805, 755403 zo dňa30. 11. 2017, SO 05 Rozšírenie
vodovodu D 90 dĺžka 119,07 m, Vonkajší rozvod HDPE 100, SDR 11, PN 16 D90x8,2 – 119,07m
- Záznam o vykonaní kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov zo dňa 22. 11. 2021, SlovFire, s.r.o.,
Rozkvet 2007/15, 017 01 Považská Bystrica, podzemný hydrant DN 80
- Protokol zo skúšky tesnosti kanalizačného potrubia PVC SN8 DN 300 zo dňa 23. 11. 2017
- monitoring, kamerové skúšky kanalizačného potrubia zo dňa 09. 11. 2021, PVS a.s. Považská Bystrica po
jednotlivých úsekoch
- certifikáty použitých výrobkov
- stavebný denník
- Protokol o odovzdaní a prevzatí stavebnej zákazky číslo 7/2018 zo dňa 16. 04. 2018, zhotoviteľ SPARK-EX, s. r.
o., Kukučínova 475/4, Ilava 019 01, IČO 43919189
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vlastníkom verejných vodovodov a verejných
kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Ak výstavbu verejných vodovodov a
verených kanalizácií zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie
územného rozhodnutia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej
vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode
vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva.
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Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s
podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva.
Prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie musí byť odborne spôsobilá osoba podľa zákona č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach.
Vlastníkom a prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je spoločnosť Považská vodárenská
spoločnosť, a. s. so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica IČO 36 672 076.
Pri miestnej ohliadke na stavbe neboli zistené závady a nedorobky, ktoré by bránili užívaniu stavby.
Vodná stavba je schopná užívania pre určený účel a v súlade s vodohospodárskymi záujmami. Skutočné realizovanie
stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného
prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.
V konaní neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky proti vydaniu kolaudačného rozhodnutia, ani proti
vydaniu rozhodnutia o zmene stavby.
Na základe predložených dokladov a uskutočneného konania vyhovuje orgán štátnej vodnej správy žiadosti
navrhovateľa a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 60,- eur bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov (V. časť stavebná správa, položka 62a písm. g) – Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do
50 000 eur).
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava.
Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.
Rozhodnutie sa doručí:
Účastníci konania:
1. Roman Kalus, Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava
2. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
3. Mesto Ilava, Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania
Dotknuté organizácie a orgány štátnej správy :
6. Mesto Ilava, Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
7. ILFES, s.r.o., Štúrova 753/68, 019 01 Ilava
8. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
9. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
13. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
16. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
17. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017
50 Považská Bystrica
19. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
20. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo
21. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny
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Prizvaní :
20. Ing. Jozef Vyslúžil, SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice (projektant)
21. SPARK-EX, s. r. o., Kukučínova 475/4, Ilava 019 01, IČO 43919189 (zhotoviteľ)
Po nadobudnutí právoplatnosti:
22. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Ilava a
Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: .......................................................... Zvesené dňa: ..............................................................
Vyvesené na internete dňa: ........................................ Zvesené na internete dňa: .......................................
Pečiatka a podpis:
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada mesto Ilava o vyvesenie verejnej vyhlášky na
úradnej tabuli mesta Ilava a na jeho internetovej stránke a po 15 dňoch, po jej zvesení o vrátenie verejnej vyhlášky
s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.
Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10174

Doručuje sa
Roman Kalus, Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava, Slovenská republika
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie
ILFES, s.r.o., Štúrova 753/68, 019 01 Ilava
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, HaZZ TN, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, OR PZ TN, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetky, detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130, 017 01
Považská Bystrica 1
Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Ilava, OSZP, OH, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSZP, OPaK, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Jozef Vyslúžil, Štvrť SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice
SPARK-EX, s. r. o., Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
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