
OKRESNÝ ÚRAD BREZNO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01  Brezno____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BR-OSZP-2023/001169-007

Brezno
09. 03. 2023

Rozhodnutie
stavebné povolenie pre vodnú stavbu, Verejná vyhláška

ev. č.: § 26/07/2023

Výrok
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny
stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa ust. § 61 písm. c) zákona č. 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 (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
stavebníkovi:

OBEC VALASKÁ, v zastúpení starostom obce,
so sídlom nám. 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská
IČO: 00 313 904

podľa ust. § 26 ods. 1 vodného zákona a ust. § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

P O V O Ľ U J E

uskutočnenie vodnej stavby

„REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE VALASKÁ, ULICA HRONSKÁ
– OBJEKT SO 03 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA“

na pozemkoch parc. č. KN – C 2973, 2977, 1767/1 v k.ú. obce Valaská. Mesto Brezno – určený
stavebný úrad vydal súhlas podľa § 120 a záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pod
č. 2022/1085-02 zo dňa 17.01.2022, že stavba bude umiestnená v súlade s priestorovým usporiadaním
územia a funkčným využívaním územia, ktoré je určené v územnom pláne obce Valaská. Vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby sa s toho dôvodu nevyžaduje.
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ÚČEL VODNEJ STAVBY: odvedenie vôd z povrchového odtoku z miestnej komunikácie ulica Hronská
a ich prečistenie v ORL.

STAVBA SA POVOĽUJE V ROZSAHU:

Stavba rieši návrh rekonštrukcie ulice Hronská, ktorej súčasťou je aj výstavba chodníka a nových
parkovacích plôch pre osobné automobily. Nevyhnutnou súčasťou riešenia je aj návrh odvádzania
zrážkových vôd z povrchového odtoku z parkovacích plôch a dobudovanie dažďovej kanalizácie v úseku,
kde v súčasnosti nie sú zrážkové vody zachytávané a bezpečne odvádzané.

JESTVUJÚCI STAV
V časti ul. Hronská je vybudovaná verejná kanalizácia, do ktorej sú cez uličné vpusty odvádzané zrážkové
vody z povrchového odtoku z komunikácie. Začiatočný úsek (od miesta napojenia ulice Partizánska cesta)
v dĺžke cca 140 m ale nemá vybudovanú kanalizáciu a zrážkové vody odtekajú voľne po celej ploche
cesty. Od križovania ulíc Partizánska cesta a ul. Hronská smerom k železničnému priecestiu sa po pravej
strane nachádza dláždená priekopa, ktorá je zaústená do kalovej jamy. Zachytené povrchové vody sú
potom odvádzané potrubím popod cestu s vyústením do toku Hron.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
V rámci návrhu SO-03 Dažďová kanalizácia sú riešené tri samostatné úseky kanalizácie.

Stoka "Dl"
Navrhnutá je od miesta križovania ul. Hronská a Partizánska cesta po vrcholový lom navrhovanej
rekonštrukcie ul. Hronská. Zrážkové vody z povrchového odtoku budú zachytávané novými uličnými
vpustami, z ktorých budú odvádzané kanalizačnými prípojkami do navrhovanej stoky "D1". Potrubie stoky
bude vyústené do existujúcej priekopy, ktorá musí byť v danom úseku výškovo upravená (rieši SO-0l).
Dĺžka stoky "D1" je 129,67m. Vybudovaná bude z kanalizačného potrubia PVC-U, KG SW, SN10 - v dĺžke
103,67 m. Pre začiatočný úsek dĺžky 26,0 m bude z dôvodu menšieho krytia použité potrubie s kruhovou
tuhosťou SN 12, ktoré bude navyše čiastočne obetónované.

Vetva "D2"
V mieste pôvodného chodníka pre peších sú pred tromi bytovými domami navrhované parkovacie
plochy pre osobné automobily. Tieto plochy budú samostatne odkanalizované vetvou "D2". Po prečistení
zachytených zrážkových vôd v zariadení na odlúčenie ľahkých kvapalín (ORL) budú odpadové vody
zaústené do existujúcej kanalizačnej šachty v ul. Hronská.
Použité bude kanalizačné potrubie PVC-U, KG SW, SN 10 - dĺžky 104,30 m.

Vetva "D3"
Touto vetvou budú odvádzané zrážkové vody z povrchového odtoku z ďalších parkovacích plôch, ktoré sú
navrhnuté v mieste existujúceho chodníka v súbehu s dvomi bytovými domami. Po prečistení zachytených
zrážkových vôd v zariadení na odlúčenie ľahkých kvapalín (ORL) budú odpadové vody zaústené do
existujúcej kanalizačnej šachty v ul. Hronská.
Použité bude kanalizačné potrubie PVC-U, KG SW, SN 10 - dĺžky 63,0 m.

Na trase dažďovej kanalizácie bude osadených celkom 10 kanalizačných šácht. Prípojky od uličných
vpustov z PVC DN 150 budú do potrubia kanalizácie napojené cez odbočné tvarovky DN 300/160 (resp.
DN 200/160) pod uhlom 45° alebo do koncových šácht.

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK
Na základe hydrotechnických výpočtov o množstve dažďových vôd z parkoviska sú navrhnuté dva
odlučovače ropných látok (ORL). Základné technologické parametre ORL sú navrhované v súlade s
prEN 858, DIN 1999, STN 75 6551. ORL je vybavený na výtoku automatickým plavákovým uzáverom,
aby nedošlo k úniku RL v prípade havárie a neprítomnosti obsluhy. Účinnosť zariadenia je vyjadrená
ukazovateľom NEL < 0,5 mg/l - so sorpčným filtrom. Prístup k filtru je možný cez vstupný komín,
vytvorený zo šachtových skruží a uzavretý liatinovým poklopom. Jedná sa o plnoprietokový odlučovač RL,
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stavebne riešený ako ŽB nádrž z vodostavebného betónu. Proti prieniku ropných látok a vody je opatrený
dvojvrstvovým ochranným vnútorným náterom. Navrhnuté sú ORL typ KL KOMPAKT 10 a KLk 8/1s.

PODMIENKY POVOLENIA:

1./
Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Viera Stručková,
autorizovaný stavebný inžinier, osvedč. č. 4671*A2 v 05/2021.
Projektové dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2./
Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.

3./
Stavebníci sú povinní v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu stavebnému
úradu začatie stavby.

4./
Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, vodného zákona a
príslušné technické normy.

5./
Stavba vodnej stavby bude ukončená v termíne do 31. marca 2025.

6./
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

7./
Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené
v § 48 až 53 stavebného zákona a príslušné technické normy.

8./
Stavebník zodpovedá za to, že zhotoviteľ (dodávateľ) musí pre stavebné práce použiť len výrobky,
ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe
zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia, bezpečnosť pri používaní, ochrana proti hluku a úspora energie v zmysle § 47
stavebného zákona.

9./
O použitých výrobkoch je potrebné pri kolaudácii stavby predložiť na špeciálny stavebný úrad doklady o
overení ich požadovaných vlastností.

10./
Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní. Žiadateľ je
povinný do 15 od výberu dodávateľa nahlásiť tento údaj špeciálnemu stavebnému úradu.

11./
Vedenie uskutočňovania vodných stavieb musí vykonávať stavbyvedúci, t.j. osoba oprávnená na výkon
tejto činnosti podľa osobitných predpisov (zákon. SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č.236/2000 Z.z.).

12./
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Žiadateľ je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich
ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a dbať na ochranu
v súlade s platnými predpismi a STN. Za ich vytýčenie v teréne, za účasti správcov sieti zodpovedá
stavebník.

13./
Realizáciou stavby a používanými mechanizmami počas jej realizácie nesmie byť nad prípustnú mieru
zhoršené životné prostredie v jej okolí (prachom, hlukom, zápachom a pod.).

14./
Žiadateľ je povinný v zmysle § 46d ods. 2 stavebného zákona viesť stavebný denník, robiť do neho
záznamy, ako boli splnené podmienky uvedené v stavebnom povolení. Stavebný denník predloží ku
kolaudačnému konaniu ako súčasť dokumentácie.

15./
Žiadateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom stavba povolená s údajmi: názov a adresa
investora, kto ju povolil, dátum a číslo SP a zodpovedného stavebného dozoru.

16./
Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia najneskôr 30 dní
pred jej dokončením. Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť manipulačný poriadok
vodnej stavby, právoplatné stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a doklady o vykonaných
predpísaných skúškach vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v náväznosti na vykonávací predpis, t.j. vyhlášku MŽP
SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

17./
Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

18./
Stavebníci, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní v zmysle § 100 ods. 2 stavebného zákona
bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu, závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť,
životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.

19./
Dodržať všetky podmienky účastníkov konania a správcov inžinierskych sieti.

20./
Na stavbe používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k havarijnému znečisteniu
povrchových a podzemných vôd.

21./
Počas výstavby a prevádzky stavby dodržiavať všetky zásady na zabránenie znečisteniu povrchových
a podzemných vôd, napríklad aj použitím stavebných mechanizmov v bezchybnom technickom stave,
použitím vhodných materiálov, technológii a zariadení.

22./
Strojné mechanizmy a zariadenia používané pri realizácii prác protihavárijne zabezpečiť proti úniku
ropných látok a iných nebezpečných látok do prostredia.
Zabezpečiť materiálne prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov látok škodiacich vodám do prostredia.
Rešpektovať § 39 vodného zákona. V mieste staveniska a v blízkosti vodných tokov neskladovať ropné
produkty.
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PRI USKUTOČŇOVANÍ STAVBY SA URČUJÚ TIETO ĎALŠIE PODMIENKY DANÉ VO VYJADRENIACH
A STANOVISKÁCH DOTKNUTÝCH ORGÁNOV SPRÁVY A ÚČASTNÍKOV KONANIA:

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ÚSEK ŠTÁTNEJ
SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, NÁM. GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA 40, 977 01 BREZNO

23./
Zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe, v mieste ich vzniku.

24./
Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác
využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité
pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 05 06
– výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno
odovzdať do zariadení na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno, alebo
prevádzkovateľa DRUTEXOKNÁ s.r.o., Banská Bystrica, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov
„Sekológ“, prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie resp. uloženie zeminy mimo stavby, sa
vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25./
Odpady stavebného charakteru, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógovým číslom 17 03 02 – bitúmenové
zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 a pod katalógovým číslom 17 09 04 – zmiešané odpady zo
stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, odovzdať prednostne do
zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie
sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť
odovzdať odpady do zariadení na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno alebo
prevádzkovateľa DRUTEXOKNÁ s.r.o., Banská Bystrica, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov
„Sekológ“, prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno.

26./
Zabezpečiť zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógové čísla 15 01 01 – obaly z
papiera a lepenky, 15 01 02 – obaly z plastov a 17 02 01 – drevo.

27./
Zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie.

28./
Zabezpečiť zneškodnenie nebezpečného odpadu zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 15 01 10
– obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (obaly po
náterových farbách, lepidlách...).

29./
Odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v
zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

30./
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Pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby, investor požiada tunajšiu štátnu správu
odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde súčasťou žiadosti
budú doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri
danej stavbe.

27./
Pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby, investor požiada tunajšiu štátnu správu
odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde súčasťou žiadosti
budú doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri
danej stavbe.

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., PARTIZÁNSKA CEESTA
5, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

28./
Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
č. 442/2002 Z.z. nasledovne :
- mín. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a
verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a
verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

29./
V prípade prípojok doporučujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne :
• min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
• min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

30./
V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.
zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli
ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.

31./

Pri križovaní vodovodného / kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami, požadujeme
rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005
„Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

32./
V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných
komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník
povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej
stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

33./
Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu
alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly
zaznamenať do stavebného denníka.

34./
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V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu
StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie.

35./
V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí
stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.

36./
V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté
súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému
stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

37./
Pri kolaudačnom konaní stavby predložiť stavebnému úradu porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s. Závod
01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej
spoločnosti.

38./
Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a.s., Závod 01
Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno (objednávka na vytýčenie exist. zariadení v správe našej
spoločnosti).

39./
Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných
vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol
o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti.

STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s., PRI RAJČIANKE 2927/8, 010 47 ŽILINA

40./
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.

41./
V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej
cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený
pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

42./
Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a
bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na
každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1
meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter
od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame
neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa
môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

43./
V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor
min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
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44./
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne
opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany
energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

45./
V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

46./
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD
z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného
el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

47./
Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri
zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického
stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

SLOVAK TELEKOM, A.S., BAJKALSKÁ 28, 817 62 BRATISLAVA

48./
Pri realizácii stavby dôjde so styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len „SEK“ spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

49./
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 rušeniu.

50./
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.

51./
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 Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje
do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902 719
521.

52./
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je
potrebné zo Strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma.

53./
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Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona
č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

54./
Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s..

SPP- DISTRIBÚCIA, A.S., MLYNSKÉ NIVY 44/B, 825 11 BRATISLAVA

55. /
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný
požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp.distribucia.sk (časť E-služby).

56./
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

57./
Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

58./
Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti
v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

59./
Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)
najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác
upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená
za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

60./
Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu
od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a
vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po
predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových
mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové,
ako aj bezvýkopové technológie.

61./
Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným
spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku
križovaniu nedochádza, v mieste priblížení a k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie
ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a
taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre
uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

62./
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V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými
kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred
požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

63./
Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

64./
Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

65./
Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

66./
Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich
odkrytia proti poškodeniu.

67./
Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

68./
Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života,
zdravia a majetku verejnosti.

69./
Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike
pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu
trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestný zákon.

70./
Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN
736005, TPP 90601.

71./
Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem.

72./
Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
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73./
V zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné
šachty, trvalé porasty a pod..

74./
V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

75./
Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia SPP- distribúcia a.s..

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ BANSKÁ BYSTRICA PARTIZÁNSKA CESTA
69, BANSKÁ BYSTRICA

76./
Upozorňujeme investora, že počas povodňových prietokov môže dochádzať k zaplavovaniu priľahlého
územia, a tým aj objektov v ňom situovaných. V tejto súvislosti uvádzame, že SVP, š.p. OZ Banská
Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté
pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona, t.j. aj zaliatím územia vybrežením
vody z koryta vodného toku.

77./
Prípadné škody vzniknuté na stavbách a zariadeniach vybudovaných na pozemkoch investora bude v
plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať ich majiteľ.

78./
Na pozemkoch stavebníka je neprípustné vykonávať činnosti, ktoré by svojim charakterom mohli
nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných alebo povrchových vôd v predmetnej lokalite (napr. umývanie
a opravy motorových vozidiel, skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami vrátane dopĺňania
pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín do stavebných mechanizmov a pod.).

79./
Pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku je potrebné zabezpečiť zachytávanie plávajúcich látok
vhodnými zariadeniami v zmysle § 36 ods. 17 vodného zákona (rošty, mreže, záchytné koše vo
vpustiach a šachtách a pod.), navrhované odvádzanie vôd z povrchového odtoku z miestnej komunikácie
a spevnených plôch do jednotnej verejnej kanalizácie je potrebné odsúhlasiť s jej vlastníkom/
prevádzkovateľom.

80./
S ohľadom na zaústenie vôd z povrchového odtoku prečistených v navrhovaných ORL, ktorých výrobca
garantuje hodnotou ukazovateľa NEL vo vypúšťaných vodách do 0,5 mg/l, do verejnej kanalizácie s
prítomnosťou odľahčovacích komôr na jej trase, je žiadúce zariadenia ORL prevádzkovať tak, aby táto
hodnota nebola vo vypúšťaných vodách pred ich zaústením do verejnej kanalizácie prekračovaná.

81./
Ku kolaudácii stavby je potrebné mať vypracovaný prevádzkový poriadok všetkých vodných stavieb, ktorý
bude vypracovaný spôsobilou osobou na základe skutočne zrealizovaného stavu so všetkými potrebnými
náležitosťami a zohľadňujúci aj návody na obsluhu a údržbu technológií od ich dodávateľov (dažďová
kanalizácia, ORL, a pod.),

82./
Ku kolaudácii stavby požadujeme preukázať, že odpady z procesu čistenia v ORL budú likvidované
v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, organizáciou s oprávnením na
likvidáciu odpadov s obsahom znečisťujúcich látok, v prípade akýchkoľvek zmien, ktoré sa vyskytnú
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počas realizácie stavby a budú mať vplyv na spôsob odvádzania vôd zo stavby a jeho technické riešenie,
bude potrebné toto zmenené riešenie prerokovať s príslušným orgánom štátnej vodnej správy, ako aj so
správcom povodia.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V BREZNE, OKRESNÝ DOPRAVNÝ
INŠPEKTORÁT, MOSTÁRENSKÁ 13, 977 01 BREZNO

83./
Dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, zákona NR SR Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR Č. 30/2020 Z. z..

84./
Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených všeobecných
podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1./
Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predlžená právoplatným
rozhodnutím pred uplynutí platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania.

2./
So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3./
Vodná stavba bude vo vlastníctve a prevádzke stavebníka.

4./
Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe
právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

5./
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľa predloží všetky doklady vyplývajúce z
podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18
Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

NÁMIETKY ÚČASTNÍKOV KONANIA:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Odôvodnenie
Obec Valaská, v zastúpení starostom obce, so sídlom nám. 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská, IČO: 00
313 904 požiadala podaním zo dňa 19.01.2022 Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie
vodnej stavby podľa ust. § 26 ods. 1 vodného zákona v náväznosti na ust. § 66, § 120 a § 140b stavebného
zákona, pre vodnú stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Valaská, ulica Hronská – Objekt SO 03
Dažďová kanalizácia“, ktorá bude realizovaná podľa PS „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Valaská,
ulica Hronská – Objekt SO 03 Dažďová kanalizácia“ z 05/2021.
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Vzhľadom k tomu, že žiadosť obsahovala všetky potrebné náležitosti, orgán ŠVS oznámil listom značky
OU-BR-OSZP-2022/001706-002 zo dňa 26.01.2022 začatie vodoprávneho konania vo veci vydania
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26, ods. 1 vodného zákona v náväznosti na § 66, §
120 a § 140b stavebného zákona, pre investora Obec Valaská, v zastúpení starostom obce, so sídlom
nám. 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská, IČO: 00 313 904, ktorá bude uskutočnená na pozemkoch parc. č.
KN – C 2973, 2977, 1767/1 v k.ú. obce Valaská, podľa PS „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Valaská,
ulica Hronská – Objekt SO 03 Dažďová kanalizácia“ z 05/2021, ktorý vypracovala Ing. Viera Stručková,
autorizovaný stavebný inžinier, osvedč. č. 4671*A2. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek ŠVS oznámil začatie vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou a známym
účastníkom stavebného konania jednotlivo.

Správny orgán podľa ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho
konania, nakoľko žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných vodných stavieb.
Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou bolo vyvesené na verejnej
tabuli obce Valaská dňa 21.01.2022 a zvesené dňa 04.02.2022 a na verejnej tabuli Okresného
úradu Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie bolo vyvesené dňa 27.01.2022 a zvesené dňa
14.02.2022. Zároveň bolo oznámenie konania vyvesené aj na webovej adrese Okresného úradu Brezno
a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli. K uskutočneniu predmetnej vodnej stavby neboli vznesené
žiadne pripomienky.

Pripomienky a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy stanovené v predložených stanoviskách boli
premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Obec Valaská, v zastúpení starostom obce, so sídlom nám. 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská k žiadosti o
stavebné povolenie a ku dňu vydania stavebného povolenia doložila doklady a písomnosti potrebné k
vydaniu stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona a v zmysle jeho vykonávacích vyhlášok.

Stanoviská jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú zahrnuté v
podmienkach tohto rozhodnutia.

Investorom je uskutočnenie vodnej stavby podľa PS „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Valaská, ulica
Hronská – Objekt SO 03 Dažďová kanalizácia“ z 05/2021, na pozemkoch parc. č. KN – C 2973, 2977,
1767/1 v k.ú. obce Valaská, ZDÔVODNENÉ.

Realizáciou, pri dodržaní určených podmienok, nedôjde k ohrozeniu vodoprávnych, ani iných chránených
záujmov spoločnosti.

Na základe výsledkov správneho konania a vyjadrení dotknutých účastníkov konania, OÚ ŽP v Brezne –
ŠVS rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby podľa PS „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Valaská, ulica Hronská – Objekt SO 03 Dažďová kanalizácia“ v k.ú. obce Valaská, je obce Valaská –
starosta obce podľa ust. § 69 ods. 2 stavebného zákona, povinný toto vyvesiť na úradnej tabuli po dobu
15 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA rozhodnutia. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. PO ZVESENÍ
ŽIADAME JEDNO ROZHODNUTIE VRÁTIŤ NA TUNAJŠÍ ÚRAD AKO DOKLAD O JEHO DORUČENÍ.
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DORUČUJE SA
1. Obec Valaská, v zastúpení starostom obce, nám. 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská
2. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
3. Ing. Viera Stručková, Azalková 28, 974 01 Banská Bystrica
4. Ostatní účastníci konania, vlastníci susedných nehnuteľností (pozemkov) – verejnou vyhláškou
(vyvesené na úradnej tabuli obce Valalská a na Okresnom úrade Brezno)

NA VEDOMIE
1. Mesto Brezno, stavebný úrad, nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
2. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. StVPS, a.s., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
6. OR PZ v Brezne, ODI, Mostárenská 13, 977 01 Brezno
7. Okresný úrad Brezno, OSZP – ŠS OH, nám. gen. M.R. Štefánika 40, Brezno
8. Okresný úrad Brezno, OSZP – ŠS OPaK, nám. gen. M.R. Štefánika 40, Brezno (MED)

Úkon tohto rozhodnutia podľa ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch v
znení neskorších noviel nebol spoplatnený. Obce sú od úhrady správnych poplatkov oslobodené.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia, podľa ust. § 53 a § 54
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na Okresný
úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) a v zmysle § 73 ods. 6 vodného zákona musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Valaská spôsobom v mieste obvyklým a na úradnej
tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa ............................

..................................................
otlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Zvesené dňa ....................................

..................................................
otlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Ing. Zuzana Adameková PhD.
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10151
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Doručuje sa
Obec Valaská, starosta obce, Nám. 1. Mája 460/8, 976 46  Valaská, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod,
Cukrovarská 6, 979 01  Rimavská Sobota, Slovenská republika
Ing. Viera Stručková, Azalková 6533/28, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie
Mesto Brezno, stavebný úrad, Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne, ODI, Mostárenská 13, 977 03 Brezno
Okresný úrad Brezno, OSZP, ŠS OH, Nám. gen. M. R. Štefánika 0/40, 977 01 Brezno
Okresný úrad Brezno, OSZP, ŠS OPaK, Nám. gen. M. R. Štefánika 0/40, 977 01 Brezno


