
Obec Beladice
Gaštanováč. 167, 951 75 Beladice

Číslo: 368/2020-003-lP V Beladiciach dňa 25.2.2021

Vec: Západoslovenská distribučná, a.s. - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu,, 1BV22 RD
Pod Orechami, Beladice VN, NN (elektrifikácia)“

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Beladice, ako vecne a rniestne príslušný stavebný úrad podl‘a ust. * 117 ods. I zákona číslo
50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d‘alej len „stavebný zákon“) v znení
neskorších predpisov a podľa ust. ~ 5 písm. a) bod I zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona (d‘alej len
„stavebný úrad“), žiadosť spoločnosti Západoslovenskej distribučnej, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom
Čulenova Č. 6, 816 47 Bratislava (d‘alej tiež „stavebník“), v konaní zastúpený splnomocneným
zástupcom Ing.Marcelom Sládkom, Zlatomoravecká 738/2, 951 75 Beladice, ako právny nástupca
splnomocnenca na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení d‘alej uvedenej stavby, zastúpený
substitučným splnomocnencom Mgr.Jurajom Moškom, Moyzesova 10,953 01 Zlaté Moravce, podal dňa
26.5.2020 na Obec Beladice, o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „1BV22 RD Pod
Orechami, Beladice VN, NN (elektrifikácia) “ v rozsahu d‘alej uvedených stavebných objektov,
umiestnenú územným rozhodnutím Č. 55/2020-004-IP(484 2019) zo dňa 19.2.2020 ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 10.3.2020 ako líniovej stavby v katastrálnom území Beladice a Veľké Chrášťany,
postupom podl‘a *61 ods.1, 2, 3, 4, 6 stavebného zákona prerokovala v stavebnom konaní s dotknutými
orgánmi, so známymi účastníkmi konania a po jej preskúmaní podľa *62 ods.1 a 3 stavebného zákona
rozhodla takto.

Stavba: „1BV22 RD Pod Orechami, Beladice VN, NN (elektrifikácia)“
(d‘alej tiež ten „stavba“)

v rozsahu objektov:
SO—Ol Distribučný rozvod VN 22kV
SO - 02 Kiosková transformaČná stanica TS 1
SO —03 Distribučný rozvod NN
SO—04 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN

umiestnenú územným rozhodnutím č.nasledovne:
5512020-004-IP zo dňa 19.2.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.3.2020

SO —01 Distribučný rozvod VN 22kV
k.ú.Beladice
Parcely reg.“C“ Č.: 72/1,72/9,72/7
Parcely reg.“E“ Č.: 145, 150
k.ú.Vel‘ké Chrášťany
Parcely reg.“C“ č.: 928/76, 928/154, 928/139
Parcely reg.“E“ č.: 922/1, 917/66, 917/65, 917/64, 917/63, 917/62,935,928/47
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SO -02 Kiosková transformačná stanica TS 1
k.ú.Veľké Chrášt‘any
Parcely reg.“C“: z parcely č.928/139 objednávatel‘ PD zabezpečí odčleneniu pozemku pre budúcu TS I
a jeho zápis na katastri nehnutel‘ností

SO —03 Distribučný rozvod NN
k.ú. Vel‘ké Chrášťany
káblové rozvody
Parcely regYC“ č.: 928/139, 928/133, 928/207, 928/197
Parcely regi‘E“ Č.: 928/47
Skrine SRi až SR4
- objednávateľ PD zabezpečí odčlenenie pozemkov z uvedených parciel reg. „C“ č.9281138, 928/135,
928/213, 928/204 a ich zápis na katastri nehnuteľností pre budúce skrine patriace Západoslovenskej
distribučnej a.s. k vydaniu SP

SO—04 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN
k.ú. Vel‘ké Chrášťany
Parcely reg.“C“ Č.: 928/139, 928/154, 928/76, 928/153
Parcely reg.“E“ Č.: 928/47

sa stavebníkovi: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova Č. 6,
81647 Bratislava

podľa *66 ods. I, 3 a 4 stavebného zákona

p o v 01‘ u j e.

Na uskutočnenie stavby

Charakter stavby:
- inžinierska stavba, miestneho rozvodu elektriny podľa *43a ods.3 písm. i) stavebného zákona
- verejnoprospešná stavba podľa * 108 ods.2 písm. g) stavebného zákona
- líniová stavba podl‘a * 139 ods.3 písm. d) stavebného zákona

Umiestnenie stavby podl‘a horeuvedného zoznamu z Územného rozhodnutia Č. 55/2020-004-lP
zo dňa 19.2.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.3.2020

Vlastnkke vzťahy: Jedná sa o stavbu pre ktorú pozemky potrebné na jej uskutočnenie vo
verejnom záujme možno vyvlastníť, alebo vlastnícke práva k pozemkom možno obmedzif * 108
odsi, ods.2 písm. g) stavebný zákon/. Uvedené pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce,
preto podl‘a * 139 ods. I písm.c) stavebného zákona, v nadväznosti na * II ods. I písm. O zákona číslo
251 2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov, oprávnenie stavebníka na uskutočnenie
stavby vzniknú nadobudnutím právoplatnosti tohto stavebného povolenia

Základné údaje o stavbe: Účelom stavby je elektrifikácia záujmového územ ia a jestvujúceho
distribuČného rozvodu NN v obci.
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K tornu je navrhnutá nová kiosková transformačná stanica označená TS I a jej napojenie distribučným
elektrickým rozvodom VN od vzdušného vedenia VN, stlpa Č. 1120.
Distribučný elektrický rozvod NN a rekonštrukcia vzdušného vedenia NN zabezpečujú verejný rozvod
eI.energie v riešenom území od TS I.
Navrhované distribučné eI.rozvody NN sú káblové, uložené v zemi. Tým sa minimalizuje nevhodný
zásah do krajiny ajeho vzhľadu.
K žiadosti o stavebné povolenie doložené Odborné stanovisko Č.3051/4/2020 zo dňa 19.6.2020
Technickej inšpekcie, a.s., Trnavská cesty 56, 821 01 Bratislava

Členenie stavby na stavebné objekty SO-OJ až 50-04 podľa ÚR Č. 55/2020-004-lP
zo dňa 19.2.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.3.2020

Účel stavby: Zlepšenie napaťových pomerov v elektrickej sjeti vybudovaním novej TS a nahradením
časti existujúcich VN aNN nadzemných vedení podzemnými vedeniami - podzemnými káblami.

Sa urČujú tieto podmienky:

. Stavba sa uskutoční podl‘a projektu vypracovaného projektantom ELPRON, lng.Miroslav Slančík,
949 01 Nitra, autorizovaný inžinier, reg.č.2323*A*2_3 a č.2323*A*5_3. Táto dokumentácia bola
overená v stavebnom konaní a je neoddelitel‘nou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny si
vyžadujú povolenie stavebného úradu a nemožno ich uskutočniť bez jeho predchádzajúceho
povolen ia.

. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbaf na ochranu zdravia osób na stavenisku.

. Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byť dodržané ust. * 48 až * 53 stavebného zákona o
všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, ako aj príslušné technické
normy STN .

. Stavba sa bude prevádzať dodávatersky. Nakoľko zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom
konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do IS dní po skončení výberového
konania.

. Stavba bude dokončená najneskór do 24 mesiacov od začatia stavby. Stavebník oznámi stavebnému
úradu dokončenie stavby a požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

. Pred začatím stavby musí stavebník v zmysle *75 ods. I stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie
stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartografom.

. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa prevádzanej stavby.

. Stavebníkovi sa k overenej projektovej dokumentácii pripája štítok s označením stavby. Stavebník
je povinný pred začatín-i stavby tento štítok umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko
a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.

. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánorn vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho
stavebného dohl‘adu.

. Stavba nesmie byť začatá skór, ako toto stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť.

. Podl‘a ust. *66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona, stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu
začatie stavby.

. Pri uskutočňovaní stavby dodržat‘ podmienky vyplývajúce z osobitných záujmov chránených
orgánrni štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaní podľa stavebného zákona, uvedené vo
vyjadreniach:

1. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOZP, Č. OU-ZM-OSZP-2020 0003 15-002 zo dňa 3.2.2020
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2. Okr. úradu Zlaté Moravce, osož~, Č. OU-ZM-OSZP-2019 001119-02 KD zo dňa 25.7.2019
3. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOZP, Č. OU-ZM-OSZP-2019 001124-02 VAzo dňa 24.7.2019
4. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOZP, Č. OU-ZM-OSZP-2019 001122-002 VAzo dňa 29.7.2019
5. Západoslovenskej distribučnej a.s., Č.CD 58907/Si-l88/T13400/2019 zo dňa 20.8.2019
6. Krajského pamiatkového úradu Nitra, č.KPUNR-2019 19175-2/65946 ORO Zo dňa 16.8.2019
7. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s, č.201 I 2019 Zo dňa 7.1.2020
8. Urad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozeniných komunikácií, Rázusova 2A,

949 01 Nitra Č.CS 298/2020, CZ 2304/2020 zo dňa 17.1.2019
9. SPP Distribúcie a.s., Č.TD/NS/0005/2020/Be zo dňa 7.1.2020
10. Slovak Telekom, a.s., Č. 6611932577 zo dňa 22.11.2019
II. Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Nitra, Č. 94234/2019 Zo dňa 19.12.2019
12. Technická inšpekcia, a.s., Odborné stanovisko č.3051/412020 zo dňa 19.6.2020
13. Západoslovenskej distribučnej a.s., Č.CD 96265/2020 zo dňa 22.12.2020
14. FORESPO DEVELOPMENT 4 a.s., Č.006/20 19 zo dňa 25.11.2019, súhlas s uložením sietí
15. Wellness Beladice s.r.o., Č.006 2019 zo dňa 25.11.2019, súhlas s uložením sietí
16. Obec Beladice Č.298 2019 zo dňa 16.9.2019, súhlas s uložením siete

Rozhodnutie o námietkach a pripoinienkach účastníkov konania:
Učastníci konania v uskutoČnenom konaní námietky ani pripomienky neuplatnili.

Toto stavebné povolenie podl‘a ~ 67 ods.2 stavebného zákona stráca platnosť, aksa so stavbou
nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked‘ nadobudlo právoplatnosť. Ziadosť o predlženie platnosti
stavebného povolenia musí byť podaná včas, aby sa vo veci právoplatne rozhodlo do uplynutia platnosti
stavebného povolenia. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti sú záväzné aj pre
právnych nástupcov účastníkov konania.

Odóvodn en je

Stavebn& Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova Č. 6, 81647
Bratislava, v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom Ing.Marcelom Sládkom, Zlatomoravecká
738/2, 951 75 Beladice, ako právny nástupca splnomocnenca na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení d‘alej uvedenej stavby, zastúpený substitučným splnomocnencom MgrJurajom Moškom,
Moyzesova 10, 953 01 Zlaté Moravce, podal dňa 26.5.2020 na stavebný úrad Beladice, o vydanie
stavebného povolenia na stavbu s názvom „ 1BV22 RD Pod Orechami, Beladice VN, NN
(elektrifikáeia) “ v rozsahu d‘alej uvedených stavebných objektov, umiestnenú územným rozhodnutím
Č. 55/2020-004-IP(484/20 19) zo dňa 19.2.2020 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.3.2020 ako
líniovej stavby v katastrálnom území Beladice a Vel‘ké Chrášťany.

PodI‘a * 18 ods.2 zákona Č. 711967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, konanie je začaté dňom ked‘ podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému
vo veci rozhodnúť.

Dňom podania žiadosti bob začaté stavebné konanie.
Podľa ~ 61 ods. I stavebného zákona, stavebný úrad oznámí začatie stavebného pojednávania

dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym
zist‘ovaním. SúČasne ich upozorní, že svoje námietky můžu uplatniť najneskoršie pri ústnom
pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.



Podľa ~ 61 ods.2 stavebného zákona, od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania může stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Podl‘a ~ 61 ods.3 stavebného zákona, stavebný úrad oznámí účastníkom začatie stavebného
konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania.
Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy můžu účastníci uplatniť námietky, a
upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

PodI‘a * 61 ods.4 stavebného zákona, pri liniových stavbách alebo v odůvodnených prípadoch aj
pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad
upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním
miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred
uplynutím lehoty určenej podl‘a odseku 3 cit. ustanovenia.

Podl‘a * 61 ods.6 stavebného zákona, stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo.
Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej můžu uplatniť svoje
námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší
čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predlženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povol‘ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl‘adiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad v oznámení číslo 368/2020-002-lP zo dňa 29.1.2021 vymedzil okruh účastníkov
konania podl‘a kritérií uvedených v * 59 stavebného zákona, taktiež spolupůsobiace dotknuté orgány
ktoré sú všeobecne uvedené v * 125 až 127 a v * I 40a stavebného zákona.

Nakol‘ko sa jedná o líniovú a zvlášť rozsiahlu stavbu s vel‘kým počtom účastníkov konania,
týchto účastníkov konania o začatí stavebného konania podl‘a *61 ods.4 stavebného zákona upovedomil
verejnou vyhláškou tak, že sa toto oznámenie Po dobu I Sdní vyvesilo na úradnej tabuli obce Beladice a
po tú istú dobu sa zverejnilo na jej internetovej stránke (www.obecbeladice.sk).

Stavebný úrad v oznámení o začatí stavebného konania upozornil účastníkov konania, že v
zmysle * 6lods. 3 stavebného zákona můžu svoje námietky uplatniť najneskůr do siedmych pracovných
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sana ne neprihliadne.

Zároveň ich upozornil, že na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom
konaní sa neprihliada.

Učastníci konania v uskutočnenom konaní námietky ani pripomienky neuplatnili.
Stavebný úrad podľa * 61 ods.6 stavebného zákona o začatí stavebného konania upovedomil

dotknuté orgány jednotlivoa upozornil ich, že ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne
posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Dalej ich
upozornil, že ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k
povol‘ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Dotknuté
orgány boll povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej můžu uplatniť svoje námietky
účastníci konania.

Upovedomené dotknuté orgány v stanovenej lehote neuplatnili svoje stanoviská, resp. ich
nedoplnili, ani nepožiadali stavebný úrad o predlženie lehoty na posúdenie. Vzhľadom k tomu sa
predpokladá, že so stavbou z hľadiska ich sledovaných záujmov súhlasia.

V stavebnom konaní platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným
úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov,
ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné.

Podra * 62, ods. I stavebného zákona stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal najmä či
dokumentácia splňa zastavovacie podmienky určené územným rozhodnutím č. 55/2020-004-lP zo dňa
19.2.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.3.2020, či dokumentácia splňa požiadavky týkajúce sa
verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, či zodpovedá všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, čije zabezpečená
komplexnosť a plynuiosť výstavby a zaviazal stavebníka oznámiť zhotovitel‘a stavby stavebnému úradu
do pätnástich dní Po skončení výberového konania.



Stavebný úrad podľa * 66 ods. I stavebného zákona, v tomto stavebnom povolení určil záväzné
podmienky uskutočnenia a užívania stavby, zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov
spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených
dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych ůčinkov stavby a jej
užívania na životné prostredie.

Podľa ~ 66 ods. 3 stavebného zákona, záväznými podmienkami uskutočňovania stavby zabezpečil
a určil ochranu verejných záujmov a životného prostredia, dodržanie príslušných technických predpisov,
lehotu na dokončenie stavby, plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podl‘a ~ 140b
dotknutými orgánmi, požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického
vybavenia na napojenie na tieto siete, použitie vhodných stavebných výrobkov a povinnosť oznámiť
začatie stavby.

Podl‘a * 66 ods. 4 stavebného zákona, v záväzných podmienkach uskutočňovania stavby ďalej
určil oznámenie mena a adresy zhotovitel‘a stavby, nakoľko bude určený vo výberovom konaní a
požiadavky na označenie stavby na stavenisku.

Projektová dokumentácia spracovaná autorizovaným inžinierom vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na uskutočňovanie stavieb stanoveným ~ 48 až 53 stavebného zákona
a vyhláškou MŽP 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.

Stavebný úrad podľa *62 ods.3 stavebného zákona, zabezpečil stanoviská stanoviská dotknutých
orgánov.

Po vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov stavebný úrad posúdil, že uskutočnením
stavby za rešpektovania podmienok uvedených v tomto rozhodnutí, nebudú ohrozené verejné záujmy ani
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru.

Na základe vyššie uvedených skutočností bob rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu je podl‘a *53 a *54, zák. č.71 1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov možné podať odvolanie, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Beladice, so
sídlom Gaštanová Č. 167, 951 95 Beladice. Toto rozhodnutie podľa *7 písm.a) zákona č. 162/2015 Z.z.
(Správny súdny poriadok), správny súd nepreskúma, ak účastník konania pred jeho právoplatnosťou
nevyčerpá všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis (zák. číslo
71 I967Zb.).

*

Dr.1%$fio Záčik
starosta obce

Doručí sa účastníkom:
Toto stavebné povolenie sa účastníkom konania, osobám ktoré majú vlastnícke alebo mé práva k
pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke abebo mé práva
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k týmto pozemkom a stavbám móžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, ďalším osobám
ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebnému dozoru a projektantom v časti
ktorá sa týka projektu stavby, sa v zmysle *69 ods. I stavebného zákona oznamuje verejnou
vyhláškou.
Podl‘a ~ 26 ods.2 zákona číslo 711967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa toto rozhodnutie Po dobu 15 dní vyvesí
na úradnej tabuli obce Beladice a po dobu 15 dní sa zverejní na jej intemetovej stránke (www.obec
(www.obecbeladice.sk ). Posledný deó tejto lehoty je dňom doručenia.

Na vedomie:
. Západoslovenská distribučná, a.s., Culenova 6, Bratislava
. doručí sado rúk substitučnému splnomocnencovi stavebníka: Mgr.Juraj Moška, Moyzesova 10, 953

01 Zlaté Moravce
. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
. FORESPO DEVELOPMENT 4 a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04
. Wellness Beladice s.r.o., 951 08 Golianova Č. 114
. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
. Okresný úrad Zlaté Moravce, odb. starostlivosti o ŽP, Sládkovičova 3. Zl.Moravce
. Okresný úrad Zlaté Moravce, odb. krízového riadenia, Sládkovičova 3. Zl.Moravce
. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, Nitra
. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ Zlaté Moravce, ul.1.mája IA, Zlaté Moravce
. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, Nitra
. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II. č.8, Nitra
. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
. SPP Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/A, Bratislava
. Západoslovenská distribuČná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00, Bratislava I
. Západoslovenská vodárenská spoloČnosť, a.s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, Nitra
. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
. Obec Beladice ala
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