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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Číslo spisu
OU-BJ-OSZP-2021/008460-006

Bardejov
22. 10. 2021

Rozhodnutie
o povolení vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Hažlín.“

(Verejná vyhláška)

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad v Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa ustanovení § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 5 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 § 2 zákona č.180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia §-u 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 61 písm.
c) a § 26 ods. 3 citovaného vodného zákona, na základe žiadosti Obce Hažlín, Hlavná 200, Hažlín vo veci vydania
stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu Hažlín“, podľa ustanovenia § 46 a § 47
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na ustanovenie § 73 ods.1 vodného zákona, rozhodol takto:

Výrok
Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 66 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších
predpisov a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi Obci Hažlín, Hlavná 200, Hažlín , IČO 00 322 016 vodnú stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu
Hažlín“. Stavba bude uskutočnená na parcelách C-KN č. č.1216/3, 1216/12 a 1216/2 v katastrálnom území Hažlín.

V súlade s § 26 ods. 4 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon“) je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením podľa § 66
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších
predpisov.

A. Účel stavby:
Účelom navrhovanej vodnej stavby je rozšírenie verejného vodovodu v obci Hažlín, ktoré bude zásobovať pitnou
vodou rodinné domy v danej oblasti.
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B. Základné údaje o stavbe a jej členení:
Stavba je navrhovaná ako jeden samostatný stavebný objekt: Rozšírenie verejného vodovodu o celkovej dĺžke 140,0
m. Na trase sa uskutočnia 2 ks podzemných hydrantov DN 80. Dimenzia potrubia D90×8,2, materiál PE 100 RC
PN 1,6 MPa.

Podrobnosti vodnej stavby sú vypracované v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby, ktorú
vypracovala spoločnosť INŠTALCOM, s. r. o. zodpovedný projektant Ing. Anton Pavúk, autorizovaný stavebný
inžinier 2102*A*2-2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola vypracovaná v mesiaci marec 2021.

C. Podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 66 ods. 3 stavebného zákona orgán štátnej vodnej správy určuje tieto
záväzné podmienky na uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá
je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho
stavebného úradu.
2. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby[§ 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona].
3. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu na stavenisku [§ 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona].
4. Stavebník je v súlade s § 75 stavebného zákona povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby
právnickou, alebo fyzickou osobou na to oprávnenou a zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou
dokumentáciou.
5. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona a v zmysle § 46 d) ods.2
stavebného zákona viesť stavebný denník od začiatku do ukončenia stavebných prác na stavbe.
6. Vlastník vodnej stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými
prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného
stavu, a ak to nie je možné, poskytnúť vlastníkovi susedného pozemku náhradu podľa všeobecných predpisov o
náhrade škody.
7. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať
o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržať platné bezpečnostné predpisy o bezpečnosti práce a technických
zariadení.
8. Pred začatím prác požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení. V miestach
kríženia a pri predpokladaných miestach stretnutí s podzemnými vedeniami je zhotoviteľ povinný vykonať zemné
práce ručným výkopom. Pri realizácii prác dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych sietí a priestorovú
normu STN 73 6005.
9. Začiatok prác a ukončenie prác pri súbehoch a križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami oznámiť vopred
správcovi siete a pred zásypom takého miesta prizvať zástupcu správcu siete ku kontrole prác, zápisom v stavebnom
denníku dokladovať stavebnému úradu k vydaniu užívacieho povolenia správnosť vykonania prác.
10. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu meno (názov) a adresu (sídla) zhotoviteľa stavby, ktorý bude
určený vo výberovom konaní (§ 62 ods.1 písm. d) stavebného zákona) do 15 dní po skončení výberového konania.
11. Za odborné vedenie uskutočňovania vodnej stavby bude zodpovedať zhotoviteľ stavby.
12. Požiadať o povolenie zmien projektu, ktoré by sa v priebehu výstavby ukázali nevyhnutnými a v podstatnej
miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne pomery.
13. Po ukončení stavebných prác stavebné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
14. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému úradu Prešov a
urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
15. Stavebník je povinný opraviť, alebo dať do pôvodného stavebného stavu poškodené objekty, prípadne uhradiť
škody na cudzom majetku, ku ktorým došlo počas výstavby.
16. Stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní:
a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, na stavbu,
nazerať do jej dokumentácie a utvárať podmienky pre výkon dohľadu
b) bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či
zdravie osôb alebo môžu spôsobiť materiálne škody

17. Stavebník zabezpečí vypracovanie geometrického plánu skutočného vyhotovenia zrealizovanej stavby a doloží
ho k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
18. Dokončenie stavby ohlási stavebník tunajšiemu úradu a predloží návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
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19. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení OU Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie OU-BJ-
OSZP-2021/005732-002 zo dňa 15.06.2021 v nasledovnom rozsahu:
- Pri realizácii stavby dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, to znamená predchádzať vzniku
odpadov, uprednostňovať prípravu na opätovné použitie, recykláciu, iné zhodnocovanie odpadov ( energetické
zhodnocovanie) pred ich zneškodnením.
- Zhromažďovať odpady najdlhšie jeden rok pred ich zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením,
na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.
- Odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
- Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácie materiálovo
zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
- Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.
- Ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené
údaje.
- Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých pri realizácii
predmetnej stavby a o nakladaní s nimi a doklad o zabezpečení zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov z
predmetnej stavby.

Zároveň upozorňujeme, že podľa § 77 ods.2 zákona č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov „Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a
demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste
pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby –podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je
pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa
tohto zákona a plní povinnosti §14“.

Podľa § 77 ods.3, 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov „ Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii
alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu,
rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14“.Osoba uvedená v odseku 3 je povinná
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii
alebo údržbe komunikácií.

Podľa § 1 odsek 2 písm. h.) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov tento zákon sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci
materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave
na mieste, na ktorom sa vykopal.

20. Dodržať podmienky spoločnosti VVS a. s., závod Bardejov uvedené vo vyjadrení číslo 105514/2021/O zo dňa
22.9.2021 v nasledovnom rozsahu:
- dodávku materiálu zabezpečí naša spoločnosť na náklady investora, príp. zabezpečí materiál investor stavby na
základe špecifikácií materiálu, ktoré budú vyhovovať požiadavkám VVS a. s. (potrebné osobne konzultovať s
pracovníkom MTZ závodu Bardejov – Jozef Meščan 0902 968 203),
- realizáciu montážnych prác je potrebné prejednať so zástupcom závodu (VTN),
- zemné práce môže investor zabezpečiť sám v spolupráci so zástupcom VVS, a. s.,
- po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby, stavebník uzatvorí s VVS, a.
s. Košice kúpnu zmluvu za podmienok stanovených našou spoločnosťou a odovzdá všetky potrebné podklady
(projektovú dokumentáciu, porealizačné zameranie skutkového stavu, zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby medzi
dodávateľom a investorom, zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech VVS a. s. na parcely dotknuté stavbou,
právoplatné územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutia, prevádzkový poriadok, zápisy o tlakových skúškach, atesty
použitých materiálov, spracovanú charakteristiku odovzdávaného majetku, zoznam infraštrukturálneho majetku).

21. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie
OU-BJ-OSZP-2021/005700-002 zo dňa 27.05.2021
-. Zakazuje sa poškodenie koreňového systému stromov a jeho ďalších súčasti (kmeň a koruna). V nevyhnutnom
prípade potreby riešenia výkopu trasy v blízkosti koreňového systému dreviny, je potrebné trasu dostatočne odkloniť
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(2,5 m od kmeňa), alebo prípadne výkop previesť ručne a šetrne vo vzťahu ku koreňovým systémom konkrétnych
stromov.
- V prípade potreby výrubu drevín, preukázať splnenie podmienok výrubu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane krajiny a prírody.
- Stavebné práce vykonať v súlade s ustanovením § 35 ods. 1 až 9 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa
ktorého okrem iného platí aj zákaz usmrcovať chráneného živočícha, zákaz rušiť ho, najmä v období rozmnožovania,
hniezdenia alebo výchovy mláďat a zákaz poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku.
- Pri realizácii stavby použiť len stavebné mechanizmy v bezporuchovom stave tak, aby nedošlo k úniku ropných
látok a olejov do okolitého prostredia.
- Po ukončení stavebných prác (zemných výkopových prácach) a po usadnutí zeminy, výstavbou narušené okolie
upraviť.

22. Oznámiť tunajšiemu úradu ukončenie výstavby a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

23. Lehota na dokončenie stavby sa určuje 31.12.2022.

D. Všeobecné ustanovenia:
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť
(§ 67 ods. 2 stavebného zákona). S výstavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti (§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) tohto stavebného povolenia.

E. Toto stavebné – vodoprávne povolenie súčasne nadväzuje na:
Územné rozhodnutie na stavbu vydala obec Richvald pod číslom OcÚ č.67/2021/Ha67-02 zo dňa 28.05.2021.
Zároveň obec Richvald vydala záväzné stanovisko č.67/2021/257/Ha67-03, ktorým overila dodržanie podmienok
určených v územnom rozhodnutí.

Odôvodnenie
Na Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie bola dňa 12.08.2021 doručená žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu Hažlín,“ na parcelách C-KN č.1216/3,
1216/12 v katastrálnom území Hažlín.

Vzhľadom nato, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre spoľahlivé
posúdenie navrhovanej stavby, Okresný úrad Bardejov, orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad
vyzval žiadateľa na doplnenie podania listom č.OU-BJ-OSZP-2021/008460-002 zo dňa 27.08.2021 o nasledovné
doklady:
- právoplatné územné rozhodnutie na vodnú stavbu,
- záväzné stanovisko podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržania
podmienok určených v územnom rozhodnutí, že navrhovaná vodná stavba je v súlade s územným plánom obce,
- doklad, podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona a § 8 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorými
žiadateľ (stavebník) preukazuje, že má k dotknutým pozemkom vlastnícke právo, resp. iné právo podľa § 139 ods.
1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu,
- výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o bezúhonnosti.

Následne Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím vydaným pod číslom OU-
BJ-OSZP-2021/008460-003 zo dňa 27.08.2021 konanie prerušil.

Po doplnení podania žiadateľom tunajší úrad oznámil začatie stavebného konania listom číslo OU-BJ-
OSZP-2021/008460-005 zo dňa 03.09.2021. Pretože boli stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť
s dokladmi poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v súlade s § 61 ods. 2
stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli svoje námietky a
pripomienky uplatniť v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, inak špeciálny stavebný úrad na ne neprihliadne. V rovnakej lehote boli podľa § 61 ods. 5 stavebného
zákona povinné oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán neoznámil v určenej lehote svoje
stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním chránených záujmov súhlasí.
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V určenej lehote neuplatnil námietku žiadny z účastníkov konania ani žiadny správny orgán. Podmienky dotknutých
orgánov, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania z priložených vyjadrení a stanovísk, ktoré sa vzťahujú k
povoľovanému stavebnému objektu, sú zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vodná stavba sa uskutoční na parcelách C-KN č. C-KN č. č.1216/3, 1216/12 a 1216/2 v katastrálnom území Hažlín.
Stavebník preukázal k stavebnému pozemku vlastnícke právo v zmysle ustanovenia § 58 ods.2 stavebného zákona,
ktoré ho oprávňuje na pozemku zriadiť stavbu a to listami vlastníctva č.1114.

V konaní špeciálny stavebný úrad zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nebudú ohrozené záujmy
spoločnosti a ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Projektová dokumentácia, ktorá bola predmetom povoľovacieho konania, je v súlade s právoplatným územným
rozhodnutím a spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám
na výstavbu. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o povolení stavby do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona,
najmä ustanovenia § 60, § 62, § 66 a následnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace
právne predpisy a technické normy.

Vlastníkom verejného vodovodu môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na
území SR, ktorá je bezúhonná, podľa § 3 ods.2 zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Bezúhonnosť starosta obec predložil aktuálnym výpisom Registra trestov Generálnej prokuratúry SR číslo žiadosti
9819-20210908-002080-011-1-1 zo dňa 08.09.2021.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe výsledku ústneho konania a predložených dokladov špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že sú
splnené podmienky na vydanie povolenia na vodnú stavbu.

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad
Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie v je preskúmateľné
súdom.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho
orgánu a obce Hažlín v súlade s § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
1. Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, Bardejov – úradná tabuľa

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

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis:

................................ ......................................

2.Obec Hažlín – úradná tabuľa
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Vyvesené dňa:................................ Zvesené dňa: ........................................

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis:

................................ ......................................

Po zvesení verejnej vyhlášky v Obci Hažlín toto rozhodnutie zašlite späť tunajšiemu úradu Okresnému úradu
Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov.

Ing. Ľubomír Derco
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10327

Doručuje sa
Obec Hažlín, Hlavná 189/200, 086 14  Hažlín, Slovenská republika
Okresný úrad Bardejov, Bardejov , 085 01  Bardejov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná , 080 01  Prešov, Slovenská republika
VVS, a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 01  Bardejov, Slovenská republika
Ing. Anton Pavúk, Nižný Hrabovec 308, 094 21  Nižný Hrabovec, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov, Kuzmányho 18, 085 01  Bardejov, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Na vedomie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova, 085 01 Bardejov 1
Okresný úrad Bardejov, OH a OPak, Dlhý rad 0/16, 085 01 Bardejov 1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 1
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