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VEREJNA VYHLASKA

Navrhovateľ :

(ďalej

Ing. Ľudovít Bakoň, Lesná 35, 080 Ol Prešov, ktorý na základe
splnomocnenia zastupuje navrhovateľov podľa LV č. 13788, 14189, 13036,
13896, 9483 , 17019,4972,17010,13037,14236,17518,11375,17333, 13972

len "navrhovate!'") podal

stavby:

dňa

30.09.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

"Technická vybavenost' IBV na ulici Spannerovej Prešov-Šidlovec"

v katastrálnom území:
na pozemkoch KN-C par.

číslo:

Prešov
14132/30, 14132/57, 14132/88, 14132/102, 14132/110,
14132/213, 14132/224, 14132/242, 14132/277, 14132/299,
14132/300, 14132/311, 14132/313

Predmetné pozemky sú v spoluvlastníctve alebo vo vlastníctve navrhovateľov podľa
LV č. 13788,14189,13036,13896,9483,17019,4972,17010,13037,14236,17518,11375,
17333, 13972.
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l
zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného
zákona a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
"Technická vybavenost' IBV na ulici Spannerovej Prešov-Šidlovec"
(ďalej

v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare).

Stavba "Technická vybavenost' IBV na ulici Spannerovej Prešov-Šidlovec" bude
realizovaná na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 14132/30,
14132/57, 14132/88, 14132/102, 14132/110, 14132/213, 14132/224, 14132/242, 14132/277,
14132/299, 14132/300, 14132/311, 14132/313, k. ú. Prešov tak, ako je to v zmysle
ustanovenia § 39a ods. l stavebného zákona vyznačené v overenej grafickej prílohe
tohto územného rozhodnutia - vo výkrese č. C - KOORDINAČNÁ SITUÁCIA, ktorú
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v M 1: 500 vyhotovil Ing. Róbert POČI, Dlhá 522/83, 093 Ol Vranov nad Topl'ou,
v mesiaci 09/2021. Uvedená príloha tvorí neoddelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia.
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
Členenie stavby na stavebné objekty

SO Ol Prístupová komunikácia
SO 02 Vodovod
SO 03 Splašková kanalizácia
SO 04.1 NN Prípojka
SO 04.2 Odberné elektrické zariadenie
SO 04.3 Verejné osvetlenie
SO Ol Prístupová komunikácia
Navrhované je predÍženie Spannerovej ulice ako prístupovej komunikácie ku zástavbe
nových rodinných domov v predmetnom záujmovom území. Navrhnutá je dvojpruhová
obslužná komunikácia kategórie MOU 6,5/30 dÍžky 90 m v úseku km 0,000 - 0,090.
Súčasťou cesty bude pravostranný chodník šírky 1,50m. Na dvojpruhovú komunikáciu
nadväzuje jednopruhová obslužná komunikácia kategórie MOK 3,75/30 dÍžky 180 m v
úseku 0,090 - KÚ. Súčasťou cesty bude l'avostranný chodník šírky 1,50 m. Celková dÍžka
komunikácie bude 270,87 m. Odvodnenie cesty bude riešené pozdÍžnym a priečnym
sklonom do odvodňovacieho žl'abu š.l50 mm, ktorý bude umiestnený na ľavom okraji
cesty. Odvodňovací žľab bude na začiatku a na konci zaústený cez vpustový kus do
existujúcej dažďovej kanalizácie. V miestach už existujúcich a aj budúcich vjazdov na
príslušné pozemky bude cestný obrubník znížený na 2 cm pre umožnenie prejazdu.
Konštrukcia vozovky cesty:
BETÓNOVÁ DOSKA JEDNOVRSTVOVÁ CB III HR. 220 mm
NESTMELENÁ VRSTV A ZO ŠTRKODRVINA UM ŠD 31,5 Ge HR. 200 mm
SPOLU: 420 mm
ÚPRAVA PODLOŽIA:
ŠO FR.0-63 HR.300 mm
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA
Konštrukcia vozovky chodníka:
DLAŽBA ZÁMKOV Á HR.60 mm
DRVENÉ KAMENIVO FR.4-8 HR.40 mm
ŠTRKODRVINA FR.0-63 HR. l 50 mm
SPOLU: 250 mm
SO 02 Vodovod
Účelom výstavby rozšírenia kanalizácie a vodovodu je odkanalizovanie a rozvod pitnej vody
tých časti mesta, kde v dôsledku rozvoja mesta a novej zástavby IBV neboli doposiaľ
vybudované siete infraštruktúry - kanalizácia a vodovod. Rozšírenie rozvodu pitnej vody
zabezpečí zásobovanie obyvateľov dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej
pitnej vody pri vyhovujúcich tlakových a prietokových pomeroch v lokalitách novej zástavby
IBV. Splaškové odpadové vody vznikajúce spotrebou pitnej vody v domácnostiach budú
odvádzane na likvidáciu do ČOV cez stoky rozšírenia stokovej siete v lokalitách zástavby
IBV. Predmetná stavba je líniová, spadajúca do rámca kritérií podzemného urbanizmu. Trasa
potrubia je navrhovaná tak, že rešpektuje jestvujúcu zástavbu a zohľadňuje výhľadový stav.
Osadenie objektu je na k.ú. mesta Prešov, mestská časť Šidlovec, ul. Spannerovej .
Navrhovaná výstavba vodovodnej siete vychádza zo zastavovacieho plánu lokality a
predstavuje vetvu potrubia napojenú na jestvujúce potrubia, čím sa vytvorí v lokalite

3

zokruhovaný vodovodný systém. Navrhované potrubie je obojstranne napojené resp . začína
od jestvujúcich potrubí DN/ID l OO mestského vodovodu. Trasa potrubia rešpektuje jestvujúcu
zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005 a vedie vo
verejnom priestranstve po jestvujúcej a navrhovanej miestnej komunikácií. Navrhovaný
vodovod v lokalite IBY Spannerovej tvorí vetva potrubia, trasa ktorého je vedená po
parcelách: 14132/57, 14132/88, 14132/102, 14132/277, 14132/299, 14132/242, 14132/224,
14132/30. Celková dÍžka potrubia rozvodnej vodovodnej siete v predmetnej lokalite je 29,0 m
a vybuduje sa z rúr profilu DN/ID l OO mm. Pre výstavbu využijú sa rúry z HOPE PN l O
podl'a STN EN12201 -2. Pri križovaní a súbehu s podzemnými vedeniami budú dodržané
zásady stanovené STN 736005 . Na trase potrubia budú osadené v požadovaných úsekoch
podzemné hydranty na ober vody pre hasenie požiaru, ktoré preberajú aj prevádzkovú funkciu
kalníkov. V prípade potreby budú na trase potrubia osadené v požadovaných miestach
automatické odvzdušňovacie súpravy. V mieste napojenia a odbočenia vetvy budú osadené
uzávery so zemnou zákopovou súpravou.
SO 03 Splašková kanalizácia
Osadenie objektu je na k. ú. mesta Prešov, mestská časť Šidlovec, ul. Spannerovej.
Navrhovaná výstavba kanalizácie vychádza zo zastavovacieho plánu lokality a predstavuje
stoku splaškovej kanalizácie napojenú na jestvujúcu kanalizáciu. Vzhľadom na konfiguráciu
terénu a spádové pomery je navrhovaný gravitačný prietok splaškových odpadových vôd.
Stoka je napojená na jestvujúcu stoku DN/ID 250 mestskej Kanalizácie, ul. Bendíkova. Trasa
stoky rešpektuje jestvujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN
73 6005 a vedie v prevažnej miere vo verejnom priestranstve po jestvujúcej a navrhovanej
miestnej komunikácií. Navrhovanú kanalizáciu v lokalite IBY Spannerovej tvorí stoka, trasa
ktorej je vedená po parcelách: - stoka Sp 14132/57, 14132/88, 14132/102, 14132/277,
14132/299. Celková dÍžka stoky splaškovej kanalizácie v predmetnej lokalite je 225,0 m a
vybudujú sa z rúr profilu DN/ID 250 mm. Pre výstavbu využijú sa plastové hladké PVC rúry
podľa STN EN 140 l. Pri križovaní a súbehu s podzemnými vedeniami budú dodržané zásady
stanovené STN 736005 . Na trase potrubia budú pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky
osadené kanalizačné vstupné šachty prefabrikované. Šachty budú osadené lomové, spojovacie
a vstupné kanalizačné šachty umiestnené v maximálnej vzdialenosti od seba 50 m. Napojenie
jednotlivých producentov na stoku bude výlučne cez kanalizačné prípojky. Z hľadiska
stavebno-technického sú kladené požiadavky tak, aby výstavba bola v súlade s STN 75 6101 ,
STN EN 1610 /75 6910/, STN 73 3050 a STN 73 6005. Stavebné práce realizovať za
dodržania STN EN 1610/75 6910/: Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.
SO 04.1 NN Prípojka, SO 04.2 Odberné elektrické zariadenie, SO 04.3 Verejné
osvetlenie
Pre výstavbu riešenej IBY je potrebné navrhnúť nové distribučné vedenie NN. NN prípojka
bude slúžiť pre napojenie nových odberných el. zariadení (OEZ) pre IBY 13 RD po strane
NN napájania. Pre rodinné domy sa OEZ ukončí v elektromerových rozvádzačoch "REI až
RE13", ktoré budú osadené v jednotlivých oploteniach. Nové distribučné vedenie NN- vetva
"l " bude napojená z poistkovej skrine "R0586-088020R2" a vetva "2" bude napojená
z poistkovej skrine "SR4 R0586 - 088017" a poistkovej skrine "SR6 č. R0586-088007".
Nové poistkové skrine sa vsadia do rozvodu NN medzi jestvujúce poistkové skrine. Od
nových poistkových skríň sú vedené trasy vedenia NN k jednotlivým odberným miestam.
Jestvujúca poistková skriiía "SR4 R0586-088017" bude nahradená poistkovou skriňou "SR8
R0586-088017" ajestvujúca poistková skriňa "SR6 č. R0586-088007" bude nahradená "SR8
č. R0586-088007" . Nové poistkové skrine budú osadené 0,7 m nad U.T. na verejne
prístupných miestach (v oplotení) ako samostatne stojace piliere, so zemnými dielmi
a kotviacimi rohožami. Poistková skriňa "SR6-2/5" bude osadená na parc. č. 14132/310 v oplotení; poistková skriňa "SR8.1 " bude osadená na parc. č. 14132/307 - v oplotení;
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poistková skriňa "SR8.2" bude osadená na parc. č. 14132/298- v oplotení. Nové poistkové
skrine "SR6-2/5", "SR8.1 ", "SR8.2" sa využijú k zriadeniu nového distribučného vedenia NN
v meste Prešov - čast' Šidlovec, pri napojení plánovanej IBV13RD v danej lo~alite.
Novovzniknuté komunikácie budú osvetlené svietidlami, ktoré budú uložené na stlpoch
s napojením na existujúci rozvod VO. DÍžka NN prípojky je cca 298 m. DÍžka vedenia
odberného el. zariadenia je cca 121 m. DÍžka vedenia verejného osvetlenia je cca 365 m.
l. Prístup k stavbe je zabezpečený z miestnej komunikácie - ul. Bendíkovej; dopravné
napojenie musí byť zrealizované v súlade s ustanovením§ 47 písm. b) stavebného zákona
a v zmysle záväzného stanoviska mesta Prešov, OŽPaDI - CSO, ktoré bolo pre danú
stavbu vydané pod č. OŽPaDI-3738/2020 zo dňa 27. 03. 2020.
2. Navrhovateľ je povinný v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko k projektovej
dokumentácii, ktoré pre danú stavbu vydalo mesto Prešov, OÚRAaV, pod č.
OÚR,AaV/11588/2020 zo dňa 04.11.2020.
3. Navrhovate!' je povinný v plnom rozsahu rešpektovat' stanovisko OÚ Prešov, PaLO,
ktoré tento správny orgán pre danú stavbu vydal pod č . OU-PO-PLOl -2021/038501 -002
zo dňa 28.09.2021.
4. Stavba bude napojená na odber el. energie za dodržania podmienok, ktoré určila
Východoslovenská distribučná, a. s. OZ Košice, vo svojich vyjadreniach vydaných pre
danú stavbu pod č. 19103/2020 zo dňa 03.12.2020; 11376/2020 zo dňa 24.07.2020;
18633/2020/5101008914 zo dňa 04.11.2020.
5. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie VVS a.s. závod Prešov, ktoré pre danú
stavbu bolo vydané touto spoločnosťou pod zn. 125902/2020/0 zo dňa 13. ll. 2020.
6. Navrhovateľ je povinný dodržať tieto podmienky SPP - distribúcia a.s. Bratislava,
ktoré táto spoločnosť pre danú stavbu určila vo svojom vyjadrení vydanom pod č.
TD/NS/0776/2020/Uh zo dňa 11 .11.2020.
7. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie Orange-u Slovensko a. s., resp.
spoločnosti MICHLOVSKY s.r.o., ktoré táto spoločnosť pre danú stavbu vydala pod č.
KE-2322/2020 zo dňa 19.11.2020.
8. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom-u a.s. Bratislava, ktoré
táto spoločnosť pre danú stavbu uviedla vo svojom vyjadrení vydanom pre túto stavbu
pod č. 6612032617 zo dňa 18.11.2020.
9. Zakladanie tejto ale aj nasledujúcich stavieb v danej lokalite musí byť v súlade so
Záverečnou správou inžinierskogeologického prieskumu, ktorý bol za týmto účelom
vyhotovený v 11/2021 spoločnosťou GEOfiss, s.r.o., Sabinovská 5050/5, 080 Ol Prešov.
10. Navrhovateľ je povinný rešpektovať stanovisko OR HaZZ v Prešove, ktoré tento správny
orgán vydal pre danú stavbu pod č. ORHZ-POl -2020/001542-002 zo dňa 26.11.2020
a pod č. ORHZ-POl -2021/000974-002 zo dňa 03.12.2021.
ll. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenia, ktoré pre túto stavbu vydal Okresný
úrad Prešov, OSoŽP pod č. OU-PO-OSZP3 -2021/046539-02/VK zo dňa 26. ll. 2021;
pod č. OU-PO-OSZP3 -2021/046701 -002 zo dňa 02. 12. 2021; pod č. OU-PO-OSZP32021/046533-02 zo dňa 08. 12. 2021.
12. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienku Krajského pamiatkového úradu Prešov
uvedenú v záväznom stanovisku vydanom pre danú stavbu týmto správnym orgánom pod
č. KPUP0-2021/24979-2/104296/JU zo dňa 14. 12. 2021.
13 . Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty, ani k jej
poškodeniu.
14. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo
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k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v
súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
15. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek
správcov týchto sietí. V ochrannom pásme nie je dovolené vysádzať stromy a stavať
stavby s pevným základom.
16. Po ukončení stavebných prác na prípojkách TI je navrhovateľ povinný upraviť povrch
miestnej komunikácie a verejného priestranstva do pôvodného stavu.
17. Po ukončení výstavby je navrhovateľ povinný dotknuté pozemky riadne upraviť a vysadiť
vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v
území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby.
18. Počas realizácie stavby, je navrhovateľ povinný zabezpečiť a vykonať také opatrenia, aby
nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
19. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné
náklady.
20. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3) stavebného zákona
a v súlade s ustanovením § 22 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach sa
zakazuje narušiť stabilitu vedľajších stavieb.
21. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona
a v súlade s ustanovením § 12 vyhlášky č . 532/2002 Z. z. Navrhovateľ je
povinný zabrániť vstupu nepovolaným osobám na stavenisko.
22. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 4) stavebného
zákona a v súlade s ustanovením§ 23 vyhlášky č . 532/2002 Z.z.
23 . Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom
stavebnom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
24. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov - stavebný úrad o overenie dokumentácie
pre stavebné povolenie podľa§ 120 stavebného zákona.
25 . Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov - špeciálny stavebný úrad o vydanie
stavebného povolenia pre objekt: SO Ol Prístupová komunikácia
26. Stavbu je možné začať a zrealizovať len na základe právoplatného stavebného povolenia.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. l) stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť , nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o
vydanie stavebného povolenia.
Námietky
vznesené.

účastníkov

konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli

Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol spoplatnený podľa položky 59 písm. a) ods. l
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch swnou 40€. Správny poplatok navrhovateľ
uhradil do pokladne mesta Prešov, o čom stavebnému úradu predložil dôkaz - Príjmový
pokladničný doklad č. 38/2218/2021 zo dňa 30.09.2021.

Odôvodnenie:
Ing. Ľudovít Bakoň, Lesná 35, 080 Ol Prešov, ktorý na základe splnomocnenia
zastupuje navrhovateľov podľa LV č. 13788, 14189, 13036, 13896, 9483 , 17019, 4972,
17010, 13037, 14236, 17518, 11375, 17333, 13972, podal dňa 30.09.2021 návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby: "Technická vybavenosť IBV ulica Spannerovej Prešov-
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Šidlovec" na pozemkoch parc. č. KN-C 14132/30, 14132/57, 14132/88, 14132/102,
141321110, 14132/213, 14132/224, 14132/242, 14132/277, 14132/299, 14132/300,
14132/311, 14132/313, k.ú. Prešov. Stavebný úrad oznámil podľa§ 36 stavebného zákona
listom zo dňa 05.10.2021 začatie územného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou
a dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných
predpisov jednotlivo. Následne, dňa 15 .11.2021 bolo v predmetnej veci vykonané ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Navrhovateľ k návrhu doložil stanoviská od
týchto orgánov a organizácií: VSD, a.s.; VVS, a.s. ; Krajský pamiatkový úrad v Prešove;
Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie; mesta Prešov, OÚRAaV;
mesta Prešov, OŽPaDI; OR HaZZ v Prešove; Slovak Telekom-u a.s.; SPP - distribúcia a.s.;
OÚ Prešov, PaLO; Orange-u a. s.; - ich stanoviská boli akceptované skoordinované a
zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia. Námietky účastníkov konania a dotknutých
orgánov k predmetnej stavbe v určenej lehote neboli vznesené. Tunajší stavebný úrad po
vykonaní územného konania dospel k záveru, že navrhovateľ splnil všetky podmienky
pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnút' tak, ako je uvedené v jeho
výrokovej časti.
Poučenie:

Podľa§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na
Mesto Prešov stavebný úrad, Hlavná č. 73 , 080 Ol Prešov.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č . 162/2015 Z. z.).

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta
Príloha
l. Overený situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia (l x pre
navrhovateľa a l x pre stavebný úrad).

Toto územné rozhodnutie sa doručí účastníkom konania podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona
formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zároveň
bude zverejnené na webovom sídle Mesta Prešov (www.presov.sk - v časti elektronická
úradná tabuľa). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň,
keď došlo ku skutočnosti určujúcej_2?čiatok lehoty.
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Na vedomie:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ing. Ľudovít Bakoň, Lesná 35, 080 Ol Prešov
Ing. Peter Novotný, Jarková 28, 082 21 Veľký Šariš
CondorNet, s.r.o., IČO 36444413, Kováčska l, 080 01 Prešov
O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov
IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18, 080 06 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, IČO 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice
Mesto Prešov- MsÚ, Odbor financií a mestského majjetku, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
Mesto Prešov- MsÚ, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov
02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863 , Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava-Petržalka
Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, IČO 00151866, Masarykova 10, 080 Ol Prešov
Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická l, 080 Ol Prešov
Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361 , Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever
Slovak Telekom, a.s. , IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov
Orange Slovensko, a.s. , IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratis lava-Ružinov
SPP- distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov
Mesto Prešov- MsÚ, Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73, 080 Ol Prešov

CO/Mesto Prešov - stavebný úrad pre spis

