OBEC VEĽKÉ BIEROVCE
Obecný úrad, 913 11 Veľké Bierovce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– OcÚ VB 193/2018-003/Pk

dňa 30.08.2018

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Navrhovateľ (stavebník) : Obec Opatovce, 913 11 Opatovce 73, IČO: 00311901 ,
podal dňa 11.07.2015 a doplnil dňa 08.08.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :

,, Oddychová zóna pri ihrisku Opatovce “
SO 01 Kiosk
SO 02 Pódium
SO 03 Zastrešenie
SO 04 Prívod NN
SO 05 Splašková kanalizačná prípojka (SO 01)
SO 06 Vodovodná prípojka (SO 01)
umiestnenej na pozemku KN-E, parc. č. 557/11(291/1) – pódium, zastrešenie, IS,
druh pozemku trvalý trávnatý porast, na pozemku KN-C, parc. č. 291/9- kiosk, IS,
291/10, 291/7, 291/8, – IS, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ostatná
plocha, trvalý trávny porast, k. ú. Opatovce.
Obec Veľké Bierovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len stavebný zákon), posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38
stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a
orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Oznámila začatie
územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň 02.08.2018. Na základe
tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
,, Oddychová zóna pri ihrisku Opatovce “
SO 01 Kiosk
SO 02 Pódium
SO 03 Zastrešenie
SO 04 Prívod NN
SO 05 Splašková kanalizačná prípojka (SO 01)
SO 06 Vodovodná prípojka (SO 01)
I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:
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Zámerom investora je realizácia prekrytia existujúcej betónovej plochy 10,0 x 10,0m,
ktorá bude slúžiť pre kultúrno- spoločenské aktivity obce. Súčasťou bude vybudovanie hygienického zázemia pre účastníkov, ako aj zázemia pre podávanie
hotového občerstvenia.
Prístup k pozemku je popri hrádzi rieky Váh z miestnej komunikácie.
Objekty SO 01, SO 02 a SO 03 budú založené na betónových základoch a pätkách
a budú mať drevenú nosnú konštrukciu, spevnenú oceľovými prvkami. Podlahová
doska bude betónová s kari sieťami. Nášľapná vrstva bude keramická dlažba na
betónovej mazanine.
Obvodové murivo SO 01 Kiosku bude z tvárnic Porotherm hr. 400mm. Strop bude
SDK so zateplením v rovine stropu. Strecha bude pultová hviezdicová.
Objekt bude vybavený oknami, vstupnými vonkajšími dverami. Vonkajšia terasa bude
zo zámkovej dlažby bez skosených hrán. Objekt bude mať vnútorné i vonkajšie
osvetlenie.
SO 02- pódium a SO 03 – zastrešenie tanečnej plochy budú otvorené prístrešky, ktoré
budú mať spoločnú strechu a murované stĺpy. Objekt bude vykurovaný príležitostne.
SO 02 a SO 03 budú mať valbovú strechu, krytina škridla pálená(tvarovaný plech).
Zastrešenie bude uložené na pätkách a pásoch. Okná pre SO 02 budú plastové
s trojitým sklom
Proti vode bude objekt SO 02 vodorovne a zvislo izolovaný hydroizoláciou
s vlastnosťami proti radónovej izolácie. Objekt bude vykurovaný príležitostne –
temperovaný elektrickými konvektormi.
Vodovod:
Do objektu SO 01 bude privedená vody z existujúceho verejného vodovodu prípojkou na pozemku investora a cez pozemok 291/7.
Kanalizácia:
Z objektu SO 01 je navrhnutá kanalizačná prípojka v dĺžke 90,0m DN 200 cez
revíznu šachtu. Osadenie prípojky kanalizácie je v súbehu vodovodnej prípojky.
Prípojka elektrickej energie:
Prípojka elektrickej energie pre navrhované objekty pódia a bufetu bude riešená
z jestvujúceho rozvodu pre tenisové ihrisko. V elektromerovom rozvádzači bude istenie 25A nahradené istením 40A. Jestvujúci kábel AYKY 4x10 ukončený
v zásuvkovej skrini bude naslučkovaný a bude pokračovať k navrhovaným objektom,
kde bude osadená prípojková skriňa SPP. Z nej budú vyvedené káble ku rozvádzačom
pódia a bufetu.
Kábel prípojky NN bude vedený zemou, uložený v teréne v zemnej ryhe,
v pieskovom lôžku, označený fóliou.
Objekt SO 01 bude napojený na el. energiu prípojkou a samostatným meraním pre
všetky objekty. Osvetlenie SO 02 a technika pre pódium SO 03 bude mať hlavný
vypínač v SO 01 Kiosku.
Spevnené plochy:
Zámková dlažba okolo objektov bude v zložení:
• Zámková dlažba
• Pieskové lôžko
• Vibrovaný štrk 32 -63mm
2

60mm
40 mm
100 mm

•

Štrkopiesok

100 mm

Obrubníky lemujúce zámkovú dlažbu budú parkové, betónové, uložené do betónu
betónovou oporou. Odvedenie povrchových vôd zo spevnenej plochy – zabezpečené
priečnym sklonom, smerom k vonkajšiemu obvodu steny.
Dispozičné riešenie :
SO 01 – Kiosk : sklad, miestnosť pre upratovačku + výlevka, upratovanie bufet +
výlevka, WC pre bufet, bufet, predsieň WC muži s pisoármi, WC
muži, predsieň WC ženy, WC ženy 2x, vonkajšia terasa
SO 02 – Pódium : zastrešená celková plocha, zastavaná plocha pódium, existujúca
plocha betónová, zámková dlažba
2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
pozemok KN-E, parc. č. 557/11 - druh pozemku trvalý trávnatý porast, pozemok
KN-C, parc. č. 291/9, 291/10, 291/7, 291/8, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, ostatná plocha, trvalý trávny porast, k. ú. Opatovce.
Vo vlastníctve investora.
II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického
riešenia stavby s okolitým životným prostredím.
1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval:
Ing. Pavol Trunek, reg. č. 0381*A*1 ;
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti
spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
3. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby kiosk:
− vzdialenosť od bočných stien - pozemok parc. č. 61,63/1
− vzdialenosť od bočných stien – od cesty
− šírka priečelia kiosk:
− výška hrebeňa ± 0,00
− úroveň ± 0,00 = 200,00 m. n. m
− tvar zastrešenia stavby:
Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby pódium:
− vzdialenosť od bočných stien - pozemok 61,60/2
− vzdialenosť od bočných stien tenisového kurtu
− šírka priečelia pódium:
− výška hrebeňa ± 0,00
− úroveň ± 0,00 = 200,00 m. n. m
− tvar zastrešenia stavby:
4. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:
- voda
– napojenie na verejný rozvod obce
- kanalizácia
– napojenie na verejnú kanalizáciu
- el. energia
– napojenie na verejný rozvod obce
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4,210 m
87,335 m
18,000 m
+4,850 m
pultová
16,500 m
16,215 m
19,660 m
+8,120 m
valbová

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a
dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu a zo STN:
Obec Opatovce, zo dňa 11.07.2018, pod č. OcU OP-S2018/00235-21
- súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu
Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 24.05.2018, č. KPUTN-2018/110182/40622
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
„stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas
stavby, musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález
KPÚ Trenčín. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky
nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba
metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne
oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu
predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom
archeologickom náleze; správa a náhodnom archeologickom náleze obsahuje
informácie a lokalizácii nálezu, metodike odkrývania, rámcovom datovaní a
fotodokumentáciu nálezovej situácie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, zo dňa 03.08.2018, pod č. j. B/2018/
03161-004/H6
Súhlasí s návrhom žiadateľa a zároveň ukladá žiadateľovi povinnosť :
− Vybavenie zariadenia spoločného stravovania s prípravou a podávaním pokrmov
rýchleho občerstvenia riešiť v súlade s vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z.
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
− Zabezpečiť vetranie vo všetkých stavebne oddelených priestoroch podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín
− Zabezpečiť priestor šatne pre pracovníkov bufetu vybavený skrinkou pre
oddelené uloženie pracovného a civilného odevu v zmysle vyhlášky MZ SR č.
533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločného
stravovania
− doporučuje sa riešiť jednu toaletu pre návštevníkov s možnosťou využitia aj
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
− pri kolaudácii stavby preukázať : právoplatné stavebné povolenie, zápisnicu
o odovzdaní a prevzatí stavby, laboratórny rozbor vody z novej prípojky
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa
16.07.2018, č. OU-TN-OSZP3-2018/022673-002 SLI
Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia
UPOZORNENIE:
Upozorňuje na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna
skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené
zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov mobilnými zariadeniami a zberné
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dvory. Stavebné odpady, druhu výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy
pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Vyššie uvedené odpady nie je možné použiť
na terénne úpravy na základe dohody s vlastníkom pozemku (napr. urbárske pozemky,
obecné pozemky alebo pozemky jednotlivých konkrétnych vlastníkov. Ich využitie
takýmto spôsobom podlieha povoleniu príslušného stavebného úradu a kladného
vyjadrenia príslušného Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné
prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ustanovení zákona
o odpadoch.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa
16.07.2018, č. OU-TN-OSZP3-2018/016944-002 TMM
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za
dodržania nasledovných podmienok.
− Vodovodná a kanalizačná prípojka nemajú charakter vodnej stavby
− Stavebník a užívateľ stavby sú povinní zabezpečiť bezpečné odvádzanie a
likvidáciu vôd z povrchového odtoku na svojom pozemku
− Stavebn ík a uží vate ľ sú povinn í dba ť, aby po čas výstavby neunikli
do podzemn ých a povrchových vôd, nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu
− Stavebné stroje a vozidlá vykonávajúce zemné práce musia byť v dobrom
technickom stave. Počas výstavby nevykonávať opravy vozidiel na stavenisku ani akúkoľvek inú činnosť, pri, ktorej sa vyžaduje manipulácia s látkami
škodiacimi vodám
− Prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania
stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie
pôdy, podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup
činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku
ropných látok
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa
15.05.2018, č. OU-TN-OSZP3-2018/017020-002 KOC
OÚ TN, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia nemá k vydaniu územného rozhodnutia
pripomienku
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor , zo dňa 30.05.2018, č. OU-TNPLO-2018/018132-002 ;
Nemá námietky k predloženému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky zámer
Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava zo dňa 12.06.2018
- oddychová zóna bude pripojená na el. energiu za fakturačným meraním spotreby
el. energie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín zo dňa 21.06.2018 č. 4819/2018
S umiestením navrhovanej stavby v predmetnej lokalite súhlasíme za podmienok :
− Upozorňujeme, že k trasovaniu navrhovaných prípojok vody kanalizácie cez
predmetné pozemky je potrebný súhlas od ich majiteľov
− Dimenziu vodovodnej prípojky požadujeme stanoviť na základe potreby vody pre
pitné a sociálne účely resp. požiarneho zabezpečenia objektu.
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−

−

−

−

Pre účely vydania stavebného povolenia pre predmetnú stavbu požadujeme
predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie, ktorý bude obsahovať
konkrétny návrh zásobovania objektu pitnou vodou vrátane osadenia VŠ, ako aj
jeho odkanalizovania, vrátane osadenia RŠ. Spôsob zásobovania pitnou vodou
ako i odkanalizovania je potrebné dokumentovať samostatnými prílohami
Objekt VŠ je potrebné rozmerovo prispôsobiť zabudovaným armatúram
vodomernej zostavy a realizovať tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody,
plynov a nečistôt, a musí byť vetrateľná a bezpečne prístupná ( rebrík pevne
uchytený k stene VŠ, resp. stúpačky poplastované ) Poklop oceľový na
navrhovanej VŠ žiadame v rohu VŠ – nad vstupným rebríkom – bez odskoku tak,
t.j. aby stena vstupného komína VŠ lícovala s vnútornou stenou VŠ, vrátane
osadenia kapsového stúpadla do steny komína.
V rámci návrhu IS – prípojok – žiadame rešpektovať STN 73 6005 Priestorová
úprava vedení technického vybavenia a trasu jednotlivých potrubí a prípojok IS
viesť tak, aby nedochádzalo k zbytočnému križovaniu sietí.
Ďalší stupeň PD žiadame predložiť k nám na odsúhlasenie

Dopravný úrad, zo dňa 17.07.2018, č. 16179/2018/ROP-002-P/24460 a zo dňa
31.07.2018, č. 16898/2018/ROP-002-P/34143
Súhlasí za podmienok:
− Najvyšší bod všetkých stavebných objektov , vrátane všetkých zariadení
umiestnených na jeho strechách (antény, komín, bleskozvod a pod.), ostatných
zariadení umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých
na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov (vrátane
krátkodobého použitia autožeriavov, betón púmp a pod.) použitých pri výstavbe
nesmie prekročiť nadmorskú výšku 243,00 m n. m. Bpv, t. j. výšku cca 42,00 m
od ± 0,000 ( ochranné pásmo vodorovnej roviny Letiska Trenčín)
− Na povrchovú úpravu strechy, obvodového plášťa stavieb, oplotenie pozemku,
prípadne na povrchovú úpravu iných zariadení umiestnených v riešenom území,
je stavebník povinný použiť materiály a farby s nereflexnou úpravou resp.
použiť takú úpravu, ktorá by svojim charakterom nemohla odpútať pozornosť
posádky lietadiel a nemohla spôsobiť odraz svetla (ochranné pásmo proti
nebezpečným a klamlivým svetlám
− Na externé osvetlenie stavebných objektov, spevnených plôch, komunikácií a
pod., musia byť použirté sklopné svietidlá, ktorých svetelný lúč bude
nasmerovaný priamo na osvetľovaný povrch a to tak, aby nedochádzalo k
oslepovaniu posádok lietadiel a zároveň rozmiestnením svietidiel nesmie dôjsť k
mylnej informácii pre pilotov
− V riešenom území je zakázané zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové
zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm2,
pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla
(ochranné pásmo proti laserovému žiareniu)
− stavebník je povinný do 7 dní od ukončenia zaslať stavby Dopravnému úradu
fotodokumentáciu stavby v zábere s pozemkom, dokladujúcu splnenie vyššie
uvedených podmienok ( v prípade možnosti postačí fotografie zaslať
elektronickou poštou na adresu ochranne.pasma@nsat.sk)
Letecké opravovne Trenčín, zo dňa 18.06.2018, pod č. j. LOTN – 6-16/2018 – EÚ
Súhlasíme s realizáciou za splnenia týchto podmienok :
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−
−
−
−

Dodržanie parametrov predmetnej stavby podľa predloženej PD
Navrhovaná stavba bude rešpektovať ostatné ustanovenia ochranných pásiem
Letiska Trenčín
Výška stavebných mechanizmov nepresiahne výšku ochranného pásma vodorovnej roviny
Upozorňujeme na zvýšenú hladinu hluku pri prevádzke Letiska Trenčín

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené .

Odôvodnenie:
Navrhovateľ (stavebník) : Obec Opatovce, 913 11 Opatovce 73, IČO: 00311901 ,
podal dňa 11.07.2015 a doplnil dňa 08.08.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :

,, Oddychová zóna pri ihrisku Opatovce “
SO 01 Kiosk
SO 02 Pódium
SO 03 Zastrešenie
SO 04 Prívod NN
SO 05 Splašková kanalizačná prípojka (SO 01)
SO 06 Vodovodná prípojka (SO 01)
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
na deň 02.08.2018.
K návrhu bolo doložené:
1. projektová dokumentácia stavby
2. kópia katastrálnej mapy, k. ú. Opatovce
3. list vlastníctva
4. vyjadrenie obce a stanoviská organizácií
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a
zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp.
že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je
spracovaná územnoplánovacia dokumentácia.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č.
532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že
navrhovateľ má vo vlastníctve pozemok, na ktorom bude RD umiestnený. Vlastníci
ostatných pozemkov v územnom konaní súhlasili s umiestnením IS stavby.
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Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií
boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Správny poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a v znení
neskorších predpisov oslobodený od poplatkov.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia na Obec Veľké Bierovce.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých opravných
prostriedkov v zmysle správneho poriadku.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona
v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného
úradu Opatovce.

Ing. Silvia Masárová
starostka obce
Veľké Bierovce
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
PRIPOMIENKY: boli – neboli:
Obec Opatovce
Doručí sa:
Účastník konania :
1. Obec Opatovce, 913 11 Opatovce 73
2. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8,
Banská Štiavnica
3. Terézia Satková Rábeková, 930 41 Kvetoslavov 166
4. Jozef Rábek, 913 11 Opatovce 29
5. Eva Rábková, 913 03 Drietoma 358
6. Peter Rábek, 913 11 Opatovce 29
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7. Martin Rábek, 913 21 Trenčianska Turná 2002
8. Eduard Rábek, 913 11 Opatovce 29
9. Margorín, 913 11 Opatovce 41
10. Ján Kováč, 913 11 Opatovce 21
11. Pavol Janás, 913 11 Opatovce 39
12. Milan Bulko, 913 11 Opatovce 38
13. Gabriela Bulková, 913 11 Opatovce 38
14. Igor Bulko, 913 11 Trenčianske Stankovce 129
15. Jozef Bulko, 913 11 Opatovce 49
16. Ing. Dagmar Vargová, Rajecká 8684/16, Bratislava-Vrakuňa, 821 07
17. Marian Horňák, 913 11 Opatovce 50
18. Mariana Horňáková, 913 11 Opatovce 50
19. Ivan Babic, 913 11 Opatovce 50
20. Renáta Babicová, 913 11 Opatovce 50
21. Rastislav Tomašák, 913 11 Opatovce 66
22. Miroslav Kriško, Záblatská 359/31, Trenčín
23. Združenie lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové
spoločenstvo, 913 11 Opatovce 73
24. DELTA ATELIER, Ing. Pavol Trunek – projektant
25. Verejná vyhláška v k. ú. Opatovce – účastníkom konania, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom
a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (veľký počet účastníkov)
Na vedomie :
26. Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce
27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
28. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
29. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
30. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Nábrežie I. Krasku č.
3/834, 921 80 Piešťany
31. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
32. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
33. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
34. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 26, 825 11 Bratislava
35. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
36. Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 01 Trenčín
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