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Číslo spisu
OU-BB-OOP3-2020/013292-007

Vybavuje

Banská Bystrica
22. 05. 2020

ROZHODNUTIE
č. OU-BB-OOP3-2020/013292-007 zo dňa 22.05.2020

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
odvolací orgán štátnej správy (ďalej len „OOP3“) podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v nadväznosti na zákon č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vo veci odvolania účastníka konania:
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, IČO: 31 820 174, zastúpeného Marcelom
Slávikom, predsedom Združenia domových samospráv, proti rozhodnutiu Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor
starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2020/000682 – 013 zo dňa 06.02.2020, takto

rozhodol

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie v zmysle
§ 59 ods. 2 správneho poriadku

mení časť výroku rozhodnutia

Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2020/000682 – 013
zo dňa 06.02.2020 tak, že vo výrokovej časti rozhodnutia, konkrétne v časti II., ktorá sa týka požiadavky na
rešpektovanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, ktoré
bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie pre povoľovacie konanie a v ďalšom procese
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, doplňuje o nasledovné pripomienky:

5. Používať materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú;
najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov
živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo
tepelnú či zvukovú izoláciu.
6. Na parkovacie miesta použiť drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy
preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území .
7. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1
ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
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8. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala
metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho
vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3
ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného
prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa,
musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových
záhrad
9. Prispôsobiť projekt okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami
nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou
zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu
lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne
prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a
návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná
o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí a
podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
10. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu
extenzívnej vegetačnej strechy.
11. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie
zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného
červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou
farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou
Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste“ konceptu; tieto
opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať.
12. Vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho
jednotlivých súčastí.
13. Navrhovateľ vysadí v meste žiar nad Hronom 25ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v
obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
14. Spracovať tepelnú mapu mesta Žiaru nad Hronom a odovzdať ju mestu.
15. Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre
potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-
OSZP-2020/000682-013 zo dňa 06.02.2020 ostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. OU-ZH-OSZP-2020/000682-013 zo dňa 06.02.2020.

Odôvodnenie
Navrhovateľ REALINVEST SK s. r. o., Tomášikova 23/E, 821 01 Bratislava, IČO: 36 054 909, v zastúpení
spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO: 31 604 528 doručil podľa § 22 ods.
2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o
životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ( ďalej len „príslušný orgán štátnej správy“) , dňa 04.12.2019
zámer navrhovanej činnosti „ Polyfunkčný bytový dom“.

Nakoľko zámer navrhovanej činnosti obsahoval všetky náležitosti podľa ustanovení § 29 ods. 1 písm. a) zákona o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, príslušný orgán oznámil listom pod č. s.: OU-ZH-OSZP-2019/014067 (č.
záznamu: 0046920/2019 ) zo dňa 10.12.2019 v rámci zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní
zaslal zámer navrhovanej činnosti rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci
a zároveň ho dňa 13.12.2019 zverejnil na webovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/Polyfunkčný bytový
dom.
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti pod č. s.: OU-ZH-
OSZP-2019/014067 (č. záznamu: 0046921/2019 ) zo dňa 10.12.2019 bola zverejnená na úradnej tabuli Okresného
úradu Žiar nad Hronom a na webovom sídle Okresného úradu Žiar nad Hronom dňa 13.12.2019.
Príslušný orgán štátnej správy podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pri rozhodovaní
o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, primerane použil kritéria pre
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zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 a zároveň prihliadal aj na stanoviska predložené k zámeru navrhovanej
činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní.
V termíne podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyjadrili tieto
subjekty ( predložené stanoviska sú uvedené v plnom znení v predmetnom rozhodnutí“ ):

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( list č. 35407/2019/IDP/104048 zo dňa
18.12.2019 )

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom ( list č. L/2020/00011-2
zo dňa 17.01.2020 )

3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa ( list č. OU-ZH-
OSZP-2019/014361-002 zo dňa 18.12.2019

4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia ( list
č. OU-ZH-OSZP – 014300-2/2019 zo dňa 18.12.2019

5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa
ochrana prírody a krajiny ( list č. OU-ZH-OSZP -2020/000537-002 zo dňa 09.01.2020 )

6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa
odpadového hospodárstva ( list č. OU-ZH-OSZP – 000569-2/2020 zo dňa 13.01.2020 )

7. Mesto Žiar nad Hronom ( list č. 741/2020( 3826/2019): O: 29846/2019 zo dňa 08.01.2020 )

Zainteresovaná verejnosť, právnická osoba podľa § 24 b) alebo 27 zákona o posudzovaní sa vyjadrilo k
predloženému zámeru činnosti Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
( ďalej len „ ZDS “ ) a doručilo dňa 12.12.2019 vyjadrenie v procese EIA k zámeru elektronickou poštou. K
predstavenému zámeru dokumentu „Polyfunkčný bytový dom “ má nasledovné pripomienky k zámeru činnosti ,
ktoré sú v plnom rozsahu uvedené v predmetnom rozhodnutí.
Príslušný orgán podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vykonal dňa 13.01.2020
konzultácie s navrhovateľom a spracovateľom zámeru navrhovanej činnosti a oboznámil ich s doručenými
stanoviskami dotknutých orgánov i dotknutej verejnosti Združením domových samospráv ( stanovisko bolo
doručené i spracovateľovi zámeru ), ktoré im zároveň poskytol a požiadal ich o písomné stanovisko.
Spracovateľ zámeru činnosti k stanovisku Združenia domových samospráv zaslal na príslušný orgán posudzovania
vplyvov na životné prostredie dňa 15.01.2020 zaslal vyjadrenie ktoré je uvedené v predmetnom rozhodnutí
Príslušný orgán štátnej správy v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosti z hľadiska povahy a
rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa
osobitných predpisov a podľa významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v súlade
s územno - plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru.
Príslušný orgán štátnej správy vydal dňa 06.02.2020 rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2020/000682 – 013 že
navrhovaná činnosť „ Polyfunkčný bytový dom “, ktorej účelom je výstavba polyfunkčného bytového domu v širšom
centre mesta Žiar nad Hronom situovanom na pozemkoch parciel C KN č.: 1149/68 a 1149/5 v k. ú. Žiar nad Hronom
sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Rozhodnutie č. s.: OU – ZH – OSZP - 2020/000682 zo dňa 06.02.2020 bolo doručené v súlade s ustanoveniami § 24
správneho zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň zverejnené na webovej stránke Ministerstva
životného prostredia http://www.enviroportal.sk/sk/eia/Polyfunkčný bytový dom a na webovom sídle Okresného
úradu Žiar nad Hronom. V zákonom stanovenej lehote pre odvolanie ZDS dňa 10.02.2020 podalo odvolanie proti
rozhodnutiu vydaného prvostupňovým orgánom.
V zmysle ust. §56 príslušný orgán štátnej správy listom č. záznamu 0006989/2020) dňa 18.02.2020 oboznámil
účastníkov s odvolaním a vyzval ich na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu .
Žiadny účastník sa do stanoveného termínu nevyjadril.
Príslušný orgán štátnej správy vo veci odvolania nerozhodol a v súlade s § 57 ods. 2 správneho doručil dňa
17.03.2020 odvolanie a administratívny spis na OOP3.
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Dňa 16.03.2020 doplnilo ZDS svoje odvolanie o ďalšie skutočnosti, ktoré tvoria podklad rozhodnutia Okresného
úradu Banská Bystrica. Podľa §3 ods.4 Správneho poriadku „Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán
vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie.“ Navrhovateľ a ZDS sa stretli na pracovnom stretnutí, na ktorom deklarovali
záujem spolupracovať najmä na zvyšovaní environmentálnej kvality života v lokalite. Obsahom vyjadrenia ZDS
je cit.:
„Vyjadrenie k odvolaniu podľa §56 Správneho poriadku

Podľa §3 ods.4 Správneho poriadku „Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne
vybavenie.“

Navrhovateľ a ZDS sa stretli na pracovnom stretnutí, na ktorom deklarovali záujem spolupracovať najmä na
zvyšovaní environmentálnej kvality života v lokalite. Za týmto cieľom sa dohodli na realizácii nasledovných
opatrení:
1. Používať materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú;
najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov
živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo
tepelnú či zvukovú izoláciu.
2. Na parkovacie miesta použiť drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy
preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).
3. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1
ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
4. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala
metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-
html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002
Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej
dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať
isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-
vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
5. Prispôsobiť projekt okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými
úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona,
realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala
mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových
možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych
zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska
stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do
biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-
usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto
metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
6. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu
extenzívnej vegetačnej strechy.
7. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie
zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného
červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou
farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou. Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej
recyklácie smerujúcej k „zero waste“ konceptu; tieto opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať
a zlepšovať.
8. Vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho
jednotlivých súčastí.
9. Navrhovateľ vysadí v meste žiar nad Hronom 25ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v
obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
10. Spracovať tepelnú mapu mesta Žiaru nad Hronom a odovzdať ju mestu.
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11. Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre
potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.

Navrhujeme vykonanie nového dôkazu podľa §56 a §33 ods.2 Správneho poriadku a to zabezpečiť vyjadrenie
navrhovateľa k nášmu odvolaniu a návrhu na zmierne vybavenie veci .

Navrhujeme nášmu odvolaniu vyhovieť a to zmenou rozhodnutia podľa §59 ods.2 Správneho poriadku spočívajúcu
v doplnení uvedených bodov do podmienok rozhodnutia; za týmto účelom žiadame vykonanie nového dôkazu podľa
§56 a §33 ods.2 Správneho poriadku a to zabezpečiť vyjadrenie navrhovateľa k nášmu odvolaniu a návrhu na zmierne
vybavenie veci zmenou rozhodnutia.“ Koniec citátu.

V zmysle ustanovenia § 33 ods. l a 2 Správneho poriadku Okresný úrad Banská Bystrica vyzval listom č. OU-BB-
OOP3-2020/013292-004 zo dňa 12.5.2020 dotknutých účastníkov konania, aby v záujme ochrany svojich práv a
právom chránených záujmov v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy si pred vydaním rozhodnutia
vo veci uplatnili svoje právo nahliadnuť do doplnených podkladov odvolacieho spisu a právo vyjadriť sa k týmto
doplneným podkladom.

Podľa §3 ods.4 Správneho poriadku „Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne
vybavenie.“

Navrhovateľ a ZDS sa stretli na pracovnom stretnutí, na ktorom deklarovali záujem spolupracovať najmä na
zvyšovaní environmentálnej kvality života v lokalite. Za týmto cieľom sa dohodli na realizácii nasledovných
opatrení. Navrhovateľ akceptuje vyjadrenie ZDS z dňa 16.03.2020 ktoré doplnilo o ďalšie skutočnosti, ktoré potvrdil
navrhovateľ e-mailom a osobným telefonickým kontaktom s konateľom spoločnosti Petrom Vasilom.

V zmysle ust. §59 správneho poriadku OOP3 doplnil pripomienky ZDS do výrokovej časti rozhodnutia, ktoré bude
potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie pre povoľovacie konanie a v ďalšom procese
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku podať odvolanie. Rozhodnutie je podľa
§ 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Doplňujúca informácia k rozdeľovníku:

• Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie
- štátna vodná správa,
- štátna správa odpadového hospodárstva,
- štátna správa ochrany ovzdušia a štátna
- správa ochrany prírody a krajiny

• Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Ul. Chrásteka 8, 965 01 Žiar nad Hronom

• Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. M. Slovenskej č. 8,
965 01, Žiar nad Hronom

• Mesto Žiar nad Hronom – stavebný úrad, Nám. Š. Moysesa, 965 01 Žiar nad Hronom

Mgr. Pavol Lepieš
vedúci odboru

Doručuje sa
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Okresný úrad Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

ENVICONSULT spol. s r.o.
Obežná 7
010 08 Žilina
Slovenská republika

REALINVEST SK s.r.o.
Tomášikova 23E
821 01 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

agenda JISCD - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 2902 6
810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
Cyrila a Metoda - Žiar nad Hronom 357 23
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom
SNP 127
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

Združenie domových samospráv
Rovniankova 14
851 02 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika


