OBEC

PLEVNÍK–DRIENOVÉ

Obecný úrad v Plevníku-Drienovom, 018 26 Plevník-Drienové
Číslo: 2019/861-TS1/A-10

v Plevníku-Drienovom dňa: 07. 01. 2020

Verejná vyhláška
STAVEBNÉ POVOLENIE
Žiadateľ – stavebník: Mikovec Miroslav bytom Pov.Bystrica, M.R.Štefánika 149/31
a Ing. Alžbeta Belásová rod. Belásová bytom 020 01 Púchov, Moravská 1884/54, podali dňa
24. 09. 2019 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby: „Rodinný dom
s.č.413 - prestavba“ na pozemku KNC parc. č.: 634, a napojenie na inžinierske siete a
s prístupom z priľahlej komunikácie KNC parc.č. 716/1, v kat. území Plevník-Drienové ,
v obci Plevník-Drienové.
Obec Plevník-Drienové, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5
písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a
bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; prerokoval žiadosť stavebníka podľa
ustanovení § 39, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a po
preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Zmena stavby „Rodinný dom s.č.413 - prestavba“ na pozemku KNC parc. č.: 634
a napojenie na inžinierske siete a s prístupom z priľahlej komunikácie KNC parc. č. 716/1 v
kat. území Plevník-Drienové, v obci Plevník-Drienové sa podľa § 39a odst.4), § 66
stavebného zákona, §10 vyhl.č.453/2000 Z.z. a § 46 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní,
v znení neskorších predpisov
p o v o ľ u j e.
I. Popis stavby : podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing.
arch. Róbert Šaradín – autorizovaný architekt, v marci 2019.
 Predmetom povolenia je prestavba jestvujúceho rod.domu, ktorý je jednopodlažný ,
nepodpivničený, zastrešený šikmou strechou o pôdorysných rozmeroch 17,70 x 5,00 m.
Navrhovaný rodinný dom bude po stavebných úpravách jednopodlažný, nepodpivničený,
zastrešený pultovou strechou so sklonom 7 °, o pôdorysných rozmeroch 16,05 x 6,35 m. Na
mieste pôvodnej drevenej
hospodárskej prístavby na severozápadnej strane bude
prestrešená terasa o rozmeroch 3,5 x 6,3 m.
 Dispozičné riešenie:
- prízemie: vstupné zádverie s podkrovným výlezom, chodba, obývacia izba s kuchyňou
a jedálňou s východom na terasu, kúpeľňa , WC, a dve izby;
Spôsob doterajšieho využitia pozemku: KNC parc. č. 634 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 686 m2.
Nová NN prípojka a oplotenie nie sú predmetom tohto stavebného povolenia.

II. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, je súčasťou
tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
2. Pred začatím stavby musí stavebník v zmysle §75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické činnosti. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník
stavebnému úradu pri kolaudácii.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a
tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 374/1990
Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády
č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko.
4. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným
požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona. Základnými požiadavkami na
stavby sú: mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, hygiena a
ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred
hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53
stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné
STN.
6. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od právoplatnosti povolenia.
8. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne, funkciu stavebného dozoru bude vykonávať
Ing. arch. Emil Michálek, 020 01 Púchov, Rastislavova 1167/5, v súlade s § 46b
stavebného zákona.
Napojenie stavby na technické siete:
- na vodu: jestvujúcou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu, cez jestvujúcu VŠ;
- odkanalizovanie: kanalizačnou prípojkou do prefabrikovanej žumpy, umiestnenej na
pozemku stavebníka;
- vykurovanie: plynovou prípojkou z verejného plynovodu; Súhlas na nový malý zdroj
znečisťovania ovzdušia vydala obec Plevník-Drienové dňa 17.06.2019 pod č.590-01/2019.
- napojenie na elektrickú sieť: novou NN prípojkou z verejnej siete, samostatne povolenou
Obcou Plevník-Drienové dňa 12.12.2019 pod č.j.1085-1/2019;
- komunikačné napojenie: jestvujúcim vjazdom z verejnej komunikácie p.č. KNC 716/1.
9. Zmena stavby „Rodinný dom s.č.413 – prestavba“ na pozemku KNC parc. č. 634
a napojenie na inžinierske siete s prístupom z priľahlej komunikácie KNC parc. č. 716/1 v
kat. území Plevník-Drienové, v obci Plevník-Drienové , bude osadená podľa predloženej
projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing.arch. Róbert Šaradín – autorizovaný
architekt, 03/2019.
10. Stavebníci Miroslav Mikovec a Ing. Alžbeta Belásová rod. Belásová majú k pozemku
p.č.KNC 634 ako aj k rodinnému domu s.č.413 na pozemku p.č.KNC 634 vlastnícke
právo , na základe LV č. 2700.
Osadenie stavby:
 Od hranice pozemku p.č.KNC 635/1 ......................... jestvujúce
 Od obvodovej steny RD na p.č.KNC 630 ..........................................7,13 m
 Od hranice pozemku zo strany miestnej komunikácie............... jestvujúce t.j. 2,59 m
11. Podľa ust. § 48 stavebného zákona: okrem iného :
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ods. 2) - stavby sa zakladajú spôsobom zodpovedajúcim základovým pomerom pozemku a
režimu podzemných vôd. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby
neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných
pozemkov. Susedné stavby a pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa
mohli zakladaním stavby ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác.
 odst. 4) - základy stavieb musia bezpečne prenášať do podložia stavieb zaťaženie vyvolané
stavebnými konštrukciami a úžitkovým zaťažením. Základová škára sa musí založiť
v nepremŕzajúcej hĺbke.
 odst.5) - nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému
stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a toto zaťaženie prenášať do základov
stavby. Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať aj požiarnemu zaťaženiu.
12. Stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k porušeniu stability povoľovaných objektov a
susedných nehnuteľností.
13. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
14. Počas výstavby viesť podľa § 46d stavebného zákona stavebný denník od prvého dňa
prípravných prác až do ukončenia stavebných prác.
15. Odpad vznikajúci pri stavbe zneškodňovať v zariadeniach na to určených a
prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a po dohode s Obecným
úradom v Plevníku-Drienovom.
16. V zmysle § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
17. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená
stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného
dohľadu.
18. Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri
výkone štátneho stavebného dohľadu.
19. Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov - užívateľov.
20. Stavebník zabezpečí, aby okolie stavby bolo minimálne znečisťované stavebnou činnosťou,
resp. aby uskutočňovanie stavby malo čo najmenší negatívny dopad na okolité
nehnuteľnosti.
21. Stavbu uskutočňovať tak, aby práva vlastníkov susedných nehnuteľností boli v zmysle
ustanovení stavebného zákona akceptované.
22. V zmysle ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne
cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj
k archeologickým nálezom; stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlási stavebnému
úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo
orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo
nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej
starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody.
23. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov
inžinierskych sietí:
a) Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. Pov.Bystrica zo dňa 10.7.2019 pod č.4980/23/2019:
 Na uvedených parcelách sa nenachádzajú žiadne IS v správe PVS a.s.
 Verejný vodovod je vedený v miestnej komunikácii.
 Verejná kanalizácia sa v obci nenachádza, so stavbou žumpy súhlasíme.
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b)

c)










 Odpojenie pôvodného potrubia vodovodnej prípojky vo vodomernej šachte a pripojenie
nového potrubia bude realizovať prevádzka vodovodov PVS a.s. v Pov.Bystrici po
predchádzajúcej dohode. Náklady s tým spojené hradí investor.
 Podľa evidenčných údajov PVS a.s. je zmluvným odberateľom na dodávku pitnej vody
z verejného vodovodu pre RD s.č.413 Vladimír Mikovec.
 V prípade že došlo ku zmene vlastníckych práv k nehnuteľnosti RD s.č.413 je pôvodný
vlastník povinný ukončiť na oddelení odbytu PVS a.s. v Pov.Bystrici zmluvný odber
a nový vlastník je povinný uzatvoriť novú Zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného
vodovodu .
Slovak Telekom, a.s. Bratislava zo dňa 12.06.2019 pod č.6611916496, vydala stanovisko,
v ktorom uviedla: nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. V plnom rozsahu je stavebník
povinný rešpektovať všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti SlovakTelekom a.s.
a digi Slovakia s.r.o.
Distribúcia SPP vo vyjadrení zo dňa 7.5.2019 pod č.TD/KS/0137/2019/Ki súhlasí
s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania všeobecných
podmienok, ktoré je stavebník povinný rešpektovať v plnom rozsahu.
Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike.
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými
objektmi a inž.sieťami v zmysle STN 73 6005, 73 3050 a TPP 90601.
Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie
všetkých existujúcich podzemných vedení.
Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť
SPP-D a.s. o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení v teréne, na
základe písomnej objednávky.
V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení, ohrozenia jeho
prevádzky, SPP- D bezplatne vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100 m.
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike,
vyhl,č,508/2009 Z.z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov,
súvisiacich technických noriem a pravidiel pre plyn, najmä TPP 702 012, RPP 609 01.
Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené
v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti
č.7011110319.
Stavebník je povinný dodržať všetky technické podmienky uvedené v citovanom
vyjadrení .
Osobitné podmienky: Za technické riešenie odberného plynového zariadenia zodpovedá
projektant a montážna organizácia.

d) Stavebník je povinný , v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej
distribučnej a.s. Žilina zo dňa 15.07. 2019 pod zn. 4600052913 z hľadiska existencie
energ.zariadení, okrem iného:
 Meranie elektriny je umiestnené v elektromerovom rozvádzači (RE) umiestnenom na
verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku (podľa grafického informačného
systému GIS). Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej norme STN EN 61439-3, pre
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prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné
podmienky príslušnej sadzby. Rozdelenie napájacej sústavy je potrebné riešiť mimo
plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie
realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhl.508/2009 Z.z.
 V prípade nutnosti rozplombovania časti ER je odberateľ povinný a toto požiadať
prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny alebo i v prípade rekonštrukcie odberného
miesta bez aktuálne uzatvorenej zmluvy na dodávku elektriny (odberné miesto bez
zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny), požiada odberateľ prostredníctvom
telefónnej linky SSD. Upozorňujeme, že manipuláciu s plombami SSD môže
vykonávať len pracovník SSD.
 Stavba je posudzovaná bez nároku na navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity,
hodnoty hlavného ističa.
 Samotný pozemok KNC 634 nezasahuje do ochranných pásiem energetických zariadení
vo vlastníctve SSD.
 Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj
podzemné vedenia tretích osôb.
24. Výstavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti
výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný
orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
25. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým,
alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.
26. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.
III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli uplatnené.
Zmena stavby nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle § 52 odst. 1 zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc,
nebola zmena stavby začatá.
Odôvodnenie:
Dňa 24. 09. 2019 podal stavebník Miroslav Mikovec bytom Pov.Bystrica, Štefánikova 149/31
na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Rodinný dom
s.č.413 – prestavba“ , na pozemku KNC parc. č. 634 a napojenie na inžinierske siete
s prístupom z priľahlej komunikácie KNC par. č. 716/1 v kat. území Plevník-Drienové, v obci
Plevník-Drienové.
Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených
v ustanovení § 36 odst.4, 39a odst.4, § 61 odst.4 stavebného zákona a začatie stavebného
konania oznámil pod č.: 2019/861-TS1/A-10 zo dňa 08. 10. 2019 účastníkom konania a
dotknutým orgánom štátnej správy, a dňa 07.11.2019 vykonal ústne konanie spojené
s miestnym, zisťovaním. Zároveň upozornil účastníkov konania, že môžu uplatniť svoje
námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.
Postavenie účastníkov konania priznal susedom , ako vlastníkom susedných
nehnuteľností. Z dôvodu veľkého počtu resp. neznámych účastníkov konania (p.č.635/1, KNC
630) oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania tiež verejnou vyhláškou.
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V zmysle § 61 ods. 6/ stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy boli povinné
oznámiť tunajšiemu úradu svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje
námietky účastníci konania.
Na ústnom konaní stavebný úrad zistil, po predložení LV stavebníkom, že
spoluvlastníčkou dotknutého pozemku p.č.KNC 634 je v podiele ½ aj Ing. Alžbeta Belásová,
ktorá bola stavebným úradom opomenutá preto dňa 08.11.2019 stavebný úrad dooznámil
začatie predmetného konania účastníčke konania Ing. Belásovej a stanovil termín 7 pracovných
dní na podanie námietok. Stavebník Miroslav Mikovec dňa 11.12.2019 oznámil listom
stavebnému úradu , že spoluvlastníčka dotknutého pozemku Ing. Belásová sa stala na základe
LV č.2700 tiež spoluvlastníčkou RD s.č.413 na uvedenom pozemku a zároveň požiadal o jej
doplnenie do žiadosti o vydanie stavebného povolenia a zároveň predložil stavebnému úradu
upravenú projektovú dokumentáciu s uvedením Ing. Belásovej ako stavebníčky.
V stanovenom termíne neboli doručené žiadne námietky účastníkov konania voči
predmetnej stavbe.
K stavbe sa vyjadrili: Obec Plevník-Drienové; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina;
Distribúcia SPP Bratislava; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; Považská vodárenská spoločnosť
a.s. Považská Bystrica.
Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho
oznámenia.
Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený v sume 50,- € v hotovosti do pokladne obce Plevník-Drienové.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejne
prístupnom mieste v obci po dobu 15 dní, obvyklým spôsobom a na web stránke obce
Plevník- Drienové.
Poučenie:
Podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo dňa jeho doručenia
môžu účastníci konania odvolať na Obec v Plevníku-Drienovom, Obecný úrad v PlevníkuDrienovom, 018 26.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
súdom podľa ustanovení Občiansko súdneho poriadku.

Miroslav K r e m e ň
starosta obce

Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Plevník-Drienové.
Vyvesené dňa:,..................................................

Zvesené dňa:.........................................

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:...........................................................................................
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Príloha pre stavebníka: overená PD
Doručí sa:
Účastníkom konania: (do vlastných rúk)
1)
Stavebník:
- Miroslav Mikovec M.R.Štefánika 149/31, 017 01 Pov.Bystrica
- Ing. Alžbeta Belásová Moravská 1884/54, 020 01 Púchov
2)
3)

Stavebný dozor: Ing. arch. Emil Michálek , Rastislavova 1167/5, 020 01 Púchov
Projektant:
Ing. arch. Róbert Šaradín Projart plus s.r.o. Centrum 28/33 Pov.Bystrica
Ing. Miroslav Behro Projart plus s.r.o. Centrum 28/33 Pov.Bystrica
Ing. Zuzana Antalová Rozkvet 2032/65 Pov.Bystrica
Ing. Anton Mikloš Stred 66/61 Pov.Bystrica
Ing. Ľudmila Kubíková Sládkovičova 655/44 Pov.Bystrica
Známi vlastníci susedných pozemkov a nehnuteľností:

4)


















Obec Plevník-Drienové , zast. Starostom
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Bazalová Mária Nám.Ľ.Fullu 1665/3 010 08 Žilina
Sekerášová Jozefína ČSSD 961/66 Pov.Bystrica
Ďurkechová Emília Plevník-Drienové 409
Ciprich Marián Plevník-Drienové 363
Ciprich František Plevník-Drienové 95
Biroš Dalibor Smreková 3090/1, 010 07 Žilina
Sekerášová Denisa Rozkvet 2015/37 Pov.Bystrica
Kocúrová Kamila Plevník-Drienové 395
Kucharík Anton Plevník-Drienové 412
Kucharík Justín Plevník-Drienové 396
Kucharíková Mária Plevník-Drienové 412
Kucharíková Anna Pribinova 964/2 Pov.Bystrica
Takáčová Anna Plevník-Drienové 440
Mikovec Jozef Komenského 2620/52, 010 01 Žilina
Mikovec Vladimír M.R.Štefánika 149/31 Pov.Bystrica

Dotknutým orgánom:
5)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov
1130/50
6)
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Pov. Bystrica
7)
Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie
8)
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný
9)
Obec Plevník-Drienové, cestný správny orgán
10) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Žilina
11) Stredoslovenská distribučná a. s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927
12) Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
13) Slovenský vodohospodársky podnik,OZ Nábrežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
14) Krajský pamiatkový úrad Trenčín , pracovisko Prievidza, Ul.Nová 2, P.O.BOX 148,
971 06 Prievidza
15) Slovenský plynárenský priemysel – D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
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