Obec Brzotín, Mariássyho námestie 167, 049 51
Číslo spisu: 1243-003/2019

Dňa 18.03.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Brzotín, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v neskorších predpisov v nadväznosti na § 5
písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie v spojení § 5, § 13 a § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v rámci stavebného konania po posúdení žiadosti a vyjadrení dotknutých
orgánov podľa § 66 stavebného zákona, podľa § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
stavebníkovi: AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava,
IČO 31 668 861
v zastúpení : TD GROUP, spol. s r.o., Jakobyho 19, 040 01 Košice, IĆO 36 594 121
stavbu „ Centrum Gemera v Rožňave –stavebné úpravy I. Etapa – SO 102 “
v k.ú. Brzotín na ul. Jovická cesta č. 613 na pozemku parc. č. KNC 1421, 1422, 1425, 1427, druh
pozemkov zastavané plochy a nádvoria v ZÚO
povoľuje.
Pozemky pod stavbou po zmene vlastníctva sú evidované na LV 2067 a pre prístup na LV
1171. Stavba je pozemná nebytová pre výrobný účel.
Počas konania došlo k zmene vlastníckeho práva z AGROTRADE GROUP spol. s r.o., na
AT VITAL, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01Rožňava, IČO 44 691 441 s ktorou má stavebník dňa
30.01.2020 uzavretú nájomnú zmluvu z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu, takže má k pozemku
a stavbe iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť požadovanú
stavbu.
Vo veci Technológia výroby výnimočných destilátov, nealko a nízkoalkoholických nápojov
v k.ú. Brzotín na pozemku parc.č. KNC 1425 pre spoločnosť TERRA WYLAK, s.r.o., Veľké Zálužie
č. 124, 951 35 bolo uskutočnené zisťovacie konanie. Údaje o sprístupnení právoplatného
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečného stanoviska je zverejnené na webovom
sídle
:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/technologia-vyroby-vynimocnych-destilatovnealko-nizkoalkoholickych-na
Projektovú dokumentáciu vypracoval AIP projekt, sro., Szakkayho 1, 040 01 Košice , IČO 50
172 441, zodpovedný projektant Doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD. č. oprávnenia 5115*A1 v máji
2019. Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy časti budov s označením SO 102.
Stavba bude slúžiť výrobe potravinárskych produktov, kde hlavnou funkciou budovy je potravinárska
výroba. V súčasnosti je budova nevyužívaná. Súčasťou stavby sú aj stavebné úpravy existujúcich
inžinierskych sietí. Pre uvedenie do prevádzky musia byť ukončené stavebné úpravy pripojenia
inžinierskych sietí. Existujúci nosný systém budovy nebude dotknutý, nosná konštrukcia je oceľová
so sendvičovými panelmi. Na jestvujúcej stavbe sa zrealizujú búracie práce, pôvodná hala má modul
12x 12 m , vonkajšie rozmery 37 x 48 m. V objekt sa zrealizujú nové základy, zrealizuje sa nové
podlažie, obvodová konštrukcia bude zo sendvičových panelov, strecha plochá jednoplášťová,
krytina z PVC, zrealizujú sa oceľové schodiská, nášľapné vrstvy podláh, klampiarske a zámočnícke
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konštrukcie. Strešný plášť je navrhovaný na pôvodnú nosnú konštrukciu zo železobetónových
panelov. Strešný plášť rešpektuje pôvodné odvodnenie strechy, zachovávajú sa existujúce miesta
dažďových vtokov.
Zastavané územie sa úpravami nemení. Dispozičné a prevádzkové členenie je navrhované pre
výrobne prevádzky pekárne a cukrárne, pivovatu a pálenice, na 2 NP sa navrhujú obslužné priestory,
šatne jdnotlivých prevádzok, hygienické priestory, príručné sklady, priestory zázemia
a administratívne priestory.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
SO.100 – Stavba
SO 102 CG - Stavebné úpravy
SO.300 Prípojky a inžinierske siete
SO. 301 Prípojka vody
SO. 303 Prípojka plyn
SO. 312 Prípojka NN
Prevádzkové súbory
PS 201 Zdvíhacia plošina
PS. 301 Pálenica
PS. 302 Pivovar
PS. 303 Pekáreň
PS. 305 Vyvíjač pary
PS. 306 Kotolňa
Nášľapné vrstvy podláh budú rešpektovať prevádzku budovy ako aj ďalšie požiadavky hygieny,
výroby a prevádzky. Navrhované sú brúsený betón s pečatným lakom, dlažba, epoxidové nátery,
PVC. Povrchové úpravy stien sú navrhované ako vápenocementové omietky + maľby, maľby
sádrokartónov, epoxidové maľby (v potravinárskych častiach), keramické obklady.
SO.102 bude napojená na existujúce prípojky inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, prípojka NN
a plyn). Všetky prípojky sa nachádzajú a území ale sú v nefunkčnom stave, resp. nie je zriadená
zmluva o pripojení.
Výrobná prevádzka pivovaru - v priestore bude umiestnená výrobná technológia na výrobu piva s
celkovou kapacitou výroby cca 1 000 000 l piva ročne. Priestor bude vybavený ľahko čistiteľnými a
dezinfikovateľnými podlahami a stenami, celý priestor bude mať dostatočnú kanalizačnú kapacitu
pre odvod použitej technologickej vody z priestoru tak, aby bola zabezpečená hygienicky bezchybná
prevádzka výroby piva.
Pálenica - v tesnej blízkosti výrobnej prevádzky pre výrobu piva a nealkoholických nápojov sa bude
nachádzať samostatne stavebne oddelený priestor pre výrobu destilátov.. Všetky výrobné priestory
budú ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné a plochy vystavené výrobnej záťaži budú z kvalitných
trvácnych materiálov.
Výrobná prevádzka cukrárne a pekárne - táto výrobná prevádzka bude umiestnená v objekte tak,
že celý priestor bude stavebne funkčne oddelený od ostatných výrobných prevádzok, aby
nedochádzalo k ovplyvňovaniu výrobných procesov vplyvom iných pachov, alebo teplotných zmien.
Priestor bude funkčne rozdelený na príjem surovín, kde sa bude pri samostatnom vstupe z exteriéru
sklad na múku a ostatné zložky potrebné pre výrobu.
Koncepcia zásobovanie vodou - pre areál je vybudovaná vodovodná prípojka DN 100. Na účely
merania množstva pitnej vody je vybudovaná vodomerná šachta (VŠ). Momentálne nie je vo VŠ
meradlo zriadené. Pre správne splnenie podmienok pripojenia na verejný vodovod je potrebné osadiť
do existujúcej VŠ meradlo – vodomer s príslušenstvom, bude riešené v inom stavebnom objekte. Za
VŠ je vybudovaná vonkajšia vodovodná sieť v rozsahu DN 40 – DN 100 v rámci celého areálu.
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Hlavný vonkajší rozvod je z materiálu PVC. Do budovy je vybudovaných niekoľko potrubí.
Dimenzie potrubí sú vyhovujúce na pokrytie požiadaviek stavby. Objekt SO.102 sa pripojí na
existujúci rozvod vody PVC DN 100 prívodným potrubím o dimenzií a materiálovom prevedení:
HDPE PE100 RC, SDR 11 PN16 - D110x10. Napojenie bude pomocou T- kusu, na odbočke
bude uzáver so zemnou súpravou DN 100.
Koncepcia riešenia kanalizácie - v areáli je zriadená kanalizačná prípojka jednotnej kanalizácie
z betónových rúr DN400. Pre zabezpečenie funkčnosti je potrebné zabezpečiť jej spojenie
s areálovou kanalizáciou. SO.102 sa pripojí na existujúce vonkajšie rozvody splaškovej a dažďovej
kanalizácie. V rámci budovy sú tieto kanalizácie delené na splaškovú / priemyselnú a dažďovú
kanalizáciu. Mimo objektu sa spájajú do jednotnej stoky okolo objektu, ktorá je pripojená na verejnú
kanalizáciu. Existujúce vonkajšie rozvody sú vyhovujúce a ich dimenzie dostatočné na pokrytie
požiadaviek stavby.
Dažďová voda zo strechy objektu bude odvádzaná novými strešnými vtokmi DN 100 a DN 125, napr.
HL62P/1, HL62P/2 + príslušenstvo. Pozície strešných vtokov sú totožné s pôvodným stavom. Strešné
vtoky budú napojené na novú vnútornú dažďovú kanalizáciu vedenú pod stropom 2.NP a následne
do zvislých odpadových potrubí, ktoré budú napojené na existujúce rozvody podzemnej dažďovej
kanalizácie. Dažďová nadzemná kanalizácia je navrhovaná z rúr a tvaroviek KG PVC-U SN4.
Čistenie potrubia bude zabezpečené čistiacimi kusmi osadenými cca 1,0 m nad podlahou 1.NP.
Orientačný rozpočtový náklad stavby: 2 500 000€
Spôsob realizácie: dodávateľsky
Rozhodnutie o námietkach : Námietky zo strany účastníkov konania vznesené neboli.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie (PD) overenej v stavebnom
konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočnení stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona,
ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné STN a STN-EN.
4. Dodržať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko. Stavenisko zabezpečiť
v súlade s § 43i stavebného zákona.
5. Začiatok prác nahlásiť na stavebný úrad.
6. Stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť zhotoviteľa stavby
a stavbyvedúceho s oprávnením.
7. Pred začatím stavby predložiť podrobnejšiu dokumentáciu-realizačný projekt na posúdenie
oprávnenou osobou pre časť SO 102 Elektroinštalácia- sklad liehovín, Odberné plynové
zariadenie, PS 201 Zdvíhacia plošina, PS. 305 Vyvíjač pary a predložiť na stavebný úrad odborné
stanovisko. Odstrániť nedostatky v PD uvedené v odbornom stanovisku
E.I.C
č.
S2019/02000/EIC IO/SA v bode 2.
Na VTZ pre uvedením do prevádzky vykonať úradnú skúšku. Na výrobkoch ktorých zhoda bude
posúdená podľa zákona 56/2018 Z.z. , ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie
na mieste používania vykonať kontrolu správnej inštalácia a fungovania oprávnenou osobou.
8. Pred realizáciou stavby požiadať o vytýčenie podzemných vedení VVS a.s., VSD a.s., SPP a.s.,
Slovak Telekom a.s.. V mieste križovaní s káblami a vedeniami dodržať priestorové vzdialenosti
v zmysle STN 73 6005, rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma v zmysle zákona č.
656/2004 Z.z. o energetike práce v blízkosti vedení realizovať ručne.
9. V plnom rozsahu rešpektovať podmienky uvedené v stanoviskách NDS a.s. č.
7464/4343/30801/2020 zo dňa 17.01.2020, 5627/44408/30801/2019 zo dňa 29.04.2019 a
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5627/66410/30801/2019 zo dňa 09.07.2019.
10. Na zhotovenie stavby použiť výrobky a materiály s certifikátom, vyhlásením o parametroch,
ktoré musia spĺňať požiadavky v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch v znení neskorších. Certifikáty predložiť ku kolaudácii stavby.
11. Dodržať nasledovné podmienky vyjadrenia Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti
o ŽP, OPaK č. OU-RV-OSZP-2020/002955 zo dňa 04.3.2020:
- pri vykonávaní činnosti, ktorou sa môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, je stavebník povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu
- narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, prípadne
zostávajúce miesta osiať trávovým semenom.
- všetky používané mechanizmy musia byť vy vyhovujúcom technickom stave a musí byť
zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti ako
aj pri parkovaní.
- počas prác zabezpečiť aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné vzniknuté
skládky budú počas prác vhodným spôsobom bezodkladne likvidované.
12. Dodržať nasledovné podmienky vyjadrenia Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti
o ŽP, OH č. OU-RV-OSZP-2019/008715 zo dňa 14.08.2019 :
- s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade
zákonom č. 79/2015 Z. z., a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z. Katalóg odpadov,
- v prípade vzniku nebezpečných odpadov, ktorý vznikne počas realizácie stavby nakladať
podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, likvidovať odpad je možné len
prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo
na skládke nebezpečného odpadu,
- uprednostňovať zhodnotenie odpadu pred jeho zneškodnením na skládke odpadu
- ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie
stavby, odvezené, predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie...) o zneškodnení, resp. zhodnotení
vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na okresný
úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva).
13. Dodržať nasledovné podmienky vyjadrenia Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti
o ŽP, ŠVS č. OU-RV-OSZP-2019/008652 zo dňa 16.08.2019 :
- Všetky plochy, kde sa nedá vylúčiť zaobchádzanie so škodlivými látkami a prípadne sklady
určené na skladovanie nebezpečných látok, zabezpečiť tak, aby sa v prípade mimoriadnej
situácie mohlo účinne zabrániť úniku škodlivých látok do povrchových a podzemných vôd
alebo do pôdy.
- a Materiál použitý na izoláciu voči škodlivým látkam musí spĺňať požadované vlastnosti
(atesty, certifikáty, protokoly o skúškach), ktoré žiadame predložiť ku kolaudačnému konaniu
stavby.
14. Dodržať nasledovné podmienky súhlasu na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania
ovzdušia Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-RV-OSZP-20/001447 zo
dňa 20.01.2020 k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja do užívania :
- preukázať dodržanie emisných limitov určených vyhláškou MŽP SR č. 410 /2012 Z.z.
- včas oznámiť termín vykonania merania oprávnenou meracou skupinou podľa § 15 ods. 1
zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší
- skúšobná prevádzka sa povoľuje na dobu 6 mesiacov, po jej ukončení predložiť správu zo
skúšobnej prevádzky
- k žiadosti na uvedenie zdroja do užívania predložiť vypracovaný prevádzkový poriadok, resp.
pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia
15. V zmysle záväzného stanoviska obce Brzotín č. 259/2020 zo dňa 18.03.2020 malý zdroj
znečisťovania ovzdušia zrealizovať a prevádzkovať v súlade s podmienkami na prevádzku
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určenými výrobcom zariadenia a podľa projektovej dokumentácie, pri prevádzke dodržiavať
ustanovenia požiarnych a bezpečnostných predpisov, pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú
práva a povinnosti určené v súhlase na nového prevádzkovateľa.
16. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný
postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej
správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
17. Počas stavebných prác verejné priestranstvá udržiavať v čistote, prípadné znečistenie okamžite
odstrániť. Skládky montážneho materiálu zriadiť na vlastných pozemkoch.
18. Pred kolaudáciou stavby požiadať stavebný úrad o povolenie skúšobnej prevádzky. Ku skúšobnej
prevádzke predložiť okrem príloh podľa vyhlášky vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. aj zmluvy
s dodávateľmi energií.
19. Ku kolaudácii stavby predložiť porealizačné zameranie podzemných rozvodov stavby, doklad
o preskúšaní komínov, revíznu správu elektro, bleskozvodu, tlakové skúšky na vodovodnom
a kanalizačnom potrubí, certifikáty na použité materiály, potvrdenie o zneškodnení odpadov pri
stavebných prácach, a stavebný denník, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, úradné skúšky na
VTZ, energetický audit budovy, doklad o kontrole správnej inštalácia a fungovania výrobkov po
inštalácii, súhlas na uvedenie stredného a malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania, záv.
stanovisko RÚVZ a RVaPS.
20. V zmysle § 100 stavebného zákona je stavebník povinný stavebnému úradu ohlásiť závady na
stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.
21. Stavba bude ukončená v termíne do októbra 2022.
Stavba nesmie byť zahájená pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do doby dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti stavba nezačne.
Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím užívania požiadať stavebný úrad o
vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia bol vyrubený v zmysle zák. NR SR
č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov podľa položky 60 písm. g) vo
výške 800 eur a bol uhradený do pokladne obce.
Odôvodnenie
Dňa 29.10.2019 podala. AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava,
IČO 31 668 861 v zastúpení TD GROUP, spol. s r.o., Jakobyho 19, 040 01 Košice, IĆO 36 594 121
na tunajší príslušný stavebný úrad obec Brzotín žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu
„ Centrum Gemera v Rožňave –stavebné úpravy I. Etapa – SO 102 “ v k.ú. Brzotín na ul. Jovická
cesta č. 613 na parc. č. KNC 1421, 1422, 1425, 1427, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria v
ZÚO. Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté. Žiadosť bola zverejnená na webovom
sídle obce dňa 04.11.2019 spolu s uvedením kde možno nahliadnuť do zisťovacieho konania.
Žiadateľ bol listom zo dňa 11.11.2019, prevzaté dňa 21.11.2019 vyzvaný na doplnenie
podania s lehotou 60 dní na doplnenie a konanie bolo prerušené. Dňa 20.01.2020 bola predložená
opravená projektová dokumentácia a podanie bolo dňa 05.02.2020 a následne 14.02.2020 doplnené
o požadované podklady..
Oznámenie o začatí konania zo dňa 25.02.2020 bolo doručené účastníkom konania a
dotknutým orgánom a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa
12.03.2020. Pripomienky ku stavbe zo strany účastníkov konania vznesené neboli.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného
zákona a podľa § 8 a § 9 vyhlášky MŽP č. 453/2000, Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona a podľa vyhlášky 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 a nakoľko projektová
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dokumentácia spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu za dodržania podmienok rozhodnutia
bolo možné stavbu v stavebnom konaní s podmienkami povoliť.
Na základe vyššie uvedeného bolo možné rozhodnúť tak ako sa uvádza vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom po vyčerpaní všetkých riadnych
opravných prostriedkov, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky
riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola
na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená.

.................................
MVDr. Tibor Garay
starosta obce
Doručí sa:
1. AGROTREADE GROUP spol. sro., Šafariková 124, Rožňava 048 01 Košice
2. TD Group, spol. s r.o., Jakobyho 19, 040 01 Košice
3. AT VITAL, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO 44 691 441
4. AIP projekt, sro., Szakkayho 1, 040 01 Košice , IČO 50 172 441
5. Obec Brzotín, Mariássyho námestie 167, 049 51
6. Labsat sro., Ing. Ladislav Labis, PhD., , Za Hornádom 880/8, 052 01 Spišská Nová Ves
7. AgroGemProdukt spol. sro., Jarná 36/294, 048 01 Rožňava, IČO 36 169 951
8. JUDr. Ján Ondáš, Mlynárska 16, 040 01 Košice
9. MRKG, sro., Čučmianska dlhá 2, Rožňava, PSČ 04801
10. SOLO Trade s.r.o.., Kósu Schoppera 3, 048 01 Rožňava
11. Marcel Kliment, Námestie baníkov 50/23A, 048 01 Rožňava
Na vedomie:
12. Okresný úrad v Rožňave, Odb. starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Ernesta Rótha 30, 048 01
Rožňava
13. Okresný úrad v Rožňave, Odb. starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Ernesta Rótha 30, 048 01
Rožňava
14. Okresný úrad v Rožňave, Odb. starostlivosti o ŽP, ŠVS, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
15. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
16. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
17. VVS, a.s., Štítnicka 258/19, 048 01 Rožňava
18. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice
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