
M   E   S   T   O       Č   A   D   C   A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Č. j.: VD/2010/429/Ko                                                                               V Čadci dňa  27.5.2011 

R O Z H O D N U T I E
O   D O D A T O Č N O M   P O V O L E N Í  S T A V B Y 

Stavebník:    Adela Barošová v zastúpení Jozefom Barošom
 
Adresa:         Drahošanka 2087, Čadca

      Mesto Čadca, ako príslušný  stavebný úrad, podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný  zákon/ v platnom znení, na základe 
podnetu  zahájilo  konanie  podľa § 88a/ stavebného zákona o nepovolenej zmene  stavby 
rodinného domu  č. 1116 umiestneného na pozemku p.č. C-KN 9823/1 v k.ú. Čadca 
v dodatočnom stavebnom  konaní preskúmal žiadosť stavebníka podľa § 88a/ stavebného zákona 
primerane sa opierajúc o § 58 až 66 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

Zmena stavby:

„Nadstavba, prístavba a prestavba rodinného domu č. 1116“

na pozemku p.č. C-KN 9823/1 v k.ú. Čadca sa podľa § 88a ods. 4  stavebného zákona 

d o d a t o č n e   p  o  v  o  ľ  u  j  e.  
 

Popis stavby:

Z objektu rodinného domu s.č. 1116 bola demontovaná a odstránená konštrukcia 
zastrešenia. Následne bola zrealizovaná nadstavba s pultovou strechou. Nadstavbou a prestavbou 
rodinného domu boli v podkroví vytvorené nové priestory: chodba so schodišťom, kúpeľňa 
s WC, balkón a štyri izby. Do úplného dokončenia stavby  je potrebné zrealizovať prístavbu 



vstupnej haly so severozápadnej strany stavby rodinného domu a zateplenie severovýchodnej 
strany stavby..    
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Technické údaje stavby:

 Rodinný dom   nadstavba            -     podlahová plocha      -  82,52 
m2          
                         -     obytná plocha     -  49,01 m2
Počet obytných miestností         - 4 

Rodinný dom prístavba            -     zastavaná  plocha      - 7,75 m2
                          -     podlahová plocha      - 6,25 m2

  

Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 
v dodatočnom stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
-zásobovanie vodou – vodovodnou prípojkou z jestvujúcej vodovodnej prípojky. 
-odkanalizovanie – kanalizačnou prípojkou do novovybudovanej verejnej kanalizácie 
v správe SEVAK, a.s.. 
-elektrická energia – káblovou prípojky RD č. 1116. 

3.Pri dokončovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4.Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky  na uskutočňovanie 
stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona. 

5.Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6.Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona 
o odpadoch, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný  dokladovať množstvo 
vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie.

7.Dažďové vody z RD a garáže budú odvedené strešnými zvodmi, likvidované na pozemku 
stavebníka tak, aby nespôsobovali škody na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach.

8.Strešná konštrukcia  RD bude v zmysle STN 73 4301 opatrená účinnými zachytávačmi 
snehu.



9.Stavebník je povinný  v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby  energetický 
certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.

10. Na dokončenie stavby budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky 
osobitných  predpisov.
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11.Stavebnými prácami v súvislosti s dokončovaním stavby nezasahovať do vlastníckych, 
príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, 
neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené záujmy účastníkov stavebného 
konania.

12.Stavebník do dvoch  týždňov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia, vykoná na vlastné 
náklady prepojenie strechy  (opravu zastrešenia) hospodárskej budovy umiestnenej na 
pozemku p.č. C-KN 9823/3 s obvodovým murivom zrealizovanej nadstavby RD 1116 
a opravu oplotenia ( zvarenie hornej časti rámu ) na hranici medzi pozemkami p.č. C-KN 
9823/3 a C-KN 9821/2 v k.ú. Čadca.

13.Stavebník oznámi vlastníkovi pozemku  p.č. C-KN 9821/2 v k.ú. Čadca min. 1 deň 
vopred zahájenie prác na prepojení strechy  HB s obvodovým murivom RD č.1116 a 
zateplení, z dôvodu vstupu na predmetný pozemok. 

14.Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného 
stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom  resp. užívateľom  podľa 
všeobecných predpisov o náhrade škody.

15. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v 
čistote miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom 
znečistení. V prípade ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný  tieto na vlastné 
náklady a okamžite uviesť do pôvodného technického stavu.

16. Stavba bude dokončená svojpomocne. 

17. Stavebný  dozor na stavbe bude vykonávať Ing. František Zaťovič, Krásno nad Kysucou 
112, ktorý bude zodpovedať za odborné vedenie dokončenia stavby.

18. Stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

 - p.č. C-KN 9823/1ú. Čadca - zastavané plochy a nádvoria 

 Projektovú dokumentáciu vypracoval:
 Ing. František Zaťovič, Krásno nad Kysucou 112



Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
     
 V priebehu konaní o dodatočnom  povolení stavby si uplatnila pripomienky   a námietky 
účastníčka konania Gabriela Štefanková v zastúpení Helenou Kultánovou, bytom Drahošanka 
2504, Čadca :

Na konaní dňa 13.7.2010 predložila pripomienky v písomnej forme:

a) Materiály  ( nosné múry) sú realizované výhradne z použitých a teda staticky 
neúnosných stavebných materiálov, čím hrozí zrútenie celej nosnej stavby.

b) Základy tohto starého objektu sú málo únosné a nové podstatné zaťaženie nadstavby 
ešte zvýši možnosť narušenia celej stavby.
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c) Stavebník realizuje 3 komínové telesá, ktoré vôbec nezodpovedajú STN, hrozí 
možnosť rozsiahleho požiaru. Nakoľko náš dom je v jeho blízkosti, žiadame 
o schválenie týchto komínových telies a o vyjadrenie sa Hasičského požiarneho 
zboru.

d) Komínové telesá do značnej miery svojimi splodinami ohrozujú zdravie našej rodiny, 
nakoľko tieto splodiny nám vnikajú priamo do našich obývacích miestností. Rovnako 
žiadame túto skutočnosť posúdiť Úradom regionálneho zdravotníctva v Čadci.

e) V prípade terajšej dostavby podľa terajšej vizualizácie nám novovybudovaná 
nadstavba zamedzí prístupu slnečného svetla do nami obývaných miestností.

Stavebný úrad uvedené pripomienky od písmena a- e zamietol. 

Na rokovaní dňa 3.11.2010 si uplatnila nasledovné pripomienky:

1. Žiadam o opravu hospodárskej budovy, ktorá bola odpojená strešne.
2. Žiadam o opravu oplotenia.

Stavebný úrad pripomienky uvedené pod bodmi 1,2 akceptoval.

3. Žiadam o pokladničné bloky na zakúpenie materiálu.

Stavebný úrad uvedenú pripomienku posúdil ako námietku, ktorú zamietol.

Dňa 18.4.2011si uplatnila nasledovné pripomienky:

   „Požadujem, aby v lehote do 2 týždňov bola prevedená oprava prepojenia strešnej konštrukcie
   hospodárskej budovy so strechou RD p. Barošovej tak, aby neboli spôsobené škody na mojej 
   hospodárskej budove. Zároveň dávam súhlas k vstupu na môj pozemok počas realizácie 
 uvedených prác ako aj prác spojených so zateplením zadnej steny RD p. Barošovej. 
Požadujem,  aby boli práce vykonané tak, aby  neboli spôsobené škody na mojom pozemku 
 a nehnuteľnostiach a po ukončení prác bol môj pozemok uvedený do pôvodného stavu. Práce 
 spojené so zateplením požadujem, aby boli zrealizované v lehote do 2 týždňov odo dňa ich 
 zahájenia . Zahájenie prác požadujem oznámiť stavebníkom min. 1 deň vopred.“



 Stavebný úrad uvedenú pripomienku akceptoval. 
     

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 
 v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  
      Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 
 právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

O D Ô V O D N E N I E

 Mestu Čadca, ako príslušnému stavebnému úradu, bol doručený  podnet od                         
Mgr. Miroslava Kultána , bytom Drahošanka 2504, Čadca na Adelu Barošovú, bytom 
Hviezdoslavova 114/114, Ladce ( v zastúpení Jozefom Barošom, bytom Drahošanka 2087, 
Čadca) vo veci preverenia stavebnej činnosti na rodinnom dome umiestnenom na pozemku p.č. 
C-KN 9823/1 v k.ú. Čadca.  Na základe podnetu bol vykonaný  štátny stavebný dohľad , 
z ktorého  bolo  zistené, že  stavebníčka  realizuje  na  rodinnom  dome č. 1116 zmeny, ktoré 
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podliehajú stavebnému povoleniu. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad  zahájil  konanie  podľa   
§ 88a/ stavebného zákona o nepovolenej zmene stavby rodinného domu  č. 1116 umiestneného 
na pozemku p.č. C-KN 9823/1 v k.ú. Čadca. 

 Zároveň  stavebný  úrad vyzval stavebníka, aby predložil doklady o tom, že 
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným  týmto zákonom 
a osobitnými predpismi. Z uvedeného dôvodu  bol stavebník povinný predložiť Mestu Čadca  
Stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti, Bratislava k realizovaným zmenám stavby 
rodinného domu   s.č. 1116 na pozemku p.č. KN 9823/1 v k.ú. Čadca.

Nakoľko zo stanoviska  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava  č. 3120/14916/2008 
nebolo možné jednoznačne zistiť, či vykonané  nepovolené zmeny na  stavbe rodinného domu            
č. 1116 sú alebo nie sú v rozpore s verejným záujmom chráneným  týmto zákonom  a osobitnými 
predpismi, požiadal stavebný  úrad o vyjadrenie Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR 
ako dotknutého orgánu. Dňa 30.7.2009 obdržal stavebný  úrad vyjadrenie Ministerstva dopravy, 
pôšt  a telekomunikácii SR č. 11906/2009-2332/z.30792,  v ktorom bolo konštatované, že 
výnimka zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme nie je potrebná a k vydaniu 
dodatočného povolenia stavby nemajú námietky, pričom je nutné dodržať podmienky 
majetkového správcu budúcej diaľnice. Dňa 10.9.2009 stavebný  úrad vyzval stavebníka, aby 
predložil na Mesto Čadca 

-     Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby „Rodinný dom“ na pozemku  
p.č. KN 9823/1 v k.ú. Čadca.

- Projektovú dokumentáciu v rozsahu pre stavebné povolenie.
- List vlastníctva
- Kópiu katastrálnej mapy 
 Na základe vyjadrenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR zvolal stavebný 

úrad rokovanie  spojené s miestnym zisťovaním z dôvodu doriešenia nejasností a upresnenia 
stanoviska Národnej diaľničnej spoločnosti č. 3120/14916/2008 zo dňa 14.4.2008. V rámci 
rokovania bolo dohodnuté, že Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava zašle jednoznačné 



písomné stanovisko,  ktoré bude zamerané aj na vykonané nepovolené zmeny stavby rodinného 
domu č. 1116 v Čadci.  Dňa 12.1.2010 stavebný úrad obdržal stanovisko Národnej diaľničnej 
spoločnosti, a.s. Bratislava  č. 3120/888/2010 v ktorom bolo uvedené, že nemá námietky voči 
rekonštrukcii rodinného domu č. 1116 za podmienky, že bude zachovaná existujúca pôdorysná 
plocha rodinného domu, ako aj počet podlaží a nebudú požadované kompenzácie za prípadné 
vplyvy z diaľnice  ( hluk, emisie..) počas výstavby a po uvedení diaľnice do prevádzky.
 Uvedené stanovisko bolo opätovne nejednoznačné, nakoľko v predmetnom stanovisku 
neboli odsúhlasené už vykonané zmeny stavby. Z dôvodu určenia ďalšieho postupu požiadalo 
Mesto Čadca ako príslušný stavebný úrad Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Bratislava 
o jednoznačné písomné stanovisko.
 Na základe telefonického dohovoru s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Bratislava 
stavebný úrad zvolal ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním  na 13.7.2010. 
 
 V priebehu konania boli vznesené pripomienky účastníčky konania na základe ktorých 
stavebný  úrad vyzval stavebníka na doplnenie podania. Po doplnení podania stavebný úrad 
nariadil pokračovanie v konaní na deň  3.11.2010. V konaní opakovane boli vznesené námietky, 
na základe ktorých stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie podania.  Po doplnení podania 
stavebný úrad nariadil pokračovanie v konaní na deň 18.4.2011.
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 V priebehu konaní o dodatočnom  povolení stavby  si uplatnila pripomienky   a námietky 
účastníčka konania Gabriela Štefanková v zastúpení Helenou Kultánovou, bytom Drahošanka   
2504, Čadca v znení:

Na konaní dňa 13.7.2010 predložila pripomienky v písomnom vyjadrení:

a. Materiály  ( nosné múry) sú realizované výhradne z použitých a teda staticky 
neúnosných stavebných materiálov, čím hrozí zrútenie celej nosnej stavby.

b. Základy tohto starého objektu sú málo únosné a nové podstatné zaťaženie nadstavby 
ešte zvýši možnosť narušenia celej stavby.

c. Stavebník realizuje 3 komínové telesá, ktoré vôbec nezodpovedajú STN, hrozí 
možnosť rozsiahleho požiaru. Nakoľko náš dom je v jeho blízkosti, žiadame 
o schválenie týchto komínových telies a o vyjadrenie sa Hasičského požiarneho 
zboru.

d. Komínové telesá do značnej miery svojimi splodinami ohrozujú zdravie našej rodiny, 
nakoľko tieto splodiny nám vnikajú priamo do našich obývacích miestností. Rovnako 
žiadame túto skutočnosť posúdiť Úradom regionálneho zdravotníctva v Čadci.

e. V prípade terajšej dostavby podľa terajšej vizualizácie nám novovybudovaná 
nadstavba zamedzí prístupu slnečného svetla do nami obývaných miestností.

Stavebný  úrad uvedené pripomienky  od písmena a až e posúdil ako námietky, ktoré po 
posúdení zamietol.



a. Stavebník predložil stavebnému úradu fotokópie certifikátov použitých materiálov.

b. Na základe uvedených pripomienok a námietok stavebný úrad vyzval stavebníka na 
doplnenie spisu o statické posúdenie jestvujúcej ( pôvodnej) stavby v súvislosti so 
zrealizovanou nadstavbou, svetlotechnické posúdenie zatienenia  obytnej miestnosti 
RD na parcele č. 9821/2 v Čadci  nadstavbou susedného RD č. 1116.   Na základe 
posudku bolo zistené že stavba svojím stavebnotechnickým riešením spĺňa parametre 
v zmysle platných STN.

c,d . Účastníčka konania požadovala posúdenie troch komínových  telies vybudovaných 
        na rodinnom dome č.1116 OR HaZZ v Čadci ( Okresné riaditeľstvo Hasičského
        a záchranného zboru v Čadci)  a RUVZ Čadca ( Regionálny úrad verejného
        zdravotníctva Čadca).

Stavebný  úrad požiadal OR HaZZ v Čadci a RÚVZ Čadca o vyjadrenie sa 
k nepovolenej zmene stavby „ Nadstavba,  prístavba a prestavba rodinného domu č.
1116“ na pozemku p.č. C-KN 9823/1 v k.ú. Čadca. 

 Dňa 30.7.2010 stavebný  úrad obdržal vyjadrenie od RÚVZ Čadca 
v znení , že podľa §51 a §13, ods. 6 zákona č. 355/2007 Z.z. sa na fyzické osoby 
nevzťahuje povinnosť požiadať o posudok. Na základe tejto skutočnosti RÚVZ 
Čadca nie je povinný a nebude sa k dotknutej stavbe vyjadrovať. 
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 Dňa 9.8.2010 stavebný úrad obdržal vyjadrenie od OR HaZZ v Čadci 
v znení, že podľa §25 ods. 4 č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov sa štátny požiarny dozor posudzovaním projektovej 
dokumentácie stavieb v rámci územného  a stavebného konania  z hľadiska ich 
protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb v kolaudačnom  konaní 
z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa schválenej 
projektovej dokumentácie na jednoduchých stavbách nevykonáva.
   
 V súvislosti so stavebným vyhotovením komínov stavebník predložil dňa 
25.1.2011 Potvrdenie o vykonaní preskúšania komína č. 065307 v ktorom sa uvádza, 
že komíny a dymovody vyhovujú z hľadiska bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.   

e.      Stavebník predložil svetlotechnické posúdenie vypracované oprávnenou osobou
 Ing. arch. Pavlom Papučíkom.  Podľa STN 734301 Budovy na bývanie je doba 
 preslnenia posudzovaného bodu K väčšia ako požadovaná normová hodnota. 
 Miestnosť je preslnená a preto uvažovaná celou svojou pôdorysnou plochou do 
 plôch preslnených. Posudzované miesto K s uvažovaním navrhovanej stavby 

    τ vyp= 3hod. 30min >  τ norm. = 1 hod. 30min.
Z toho vyplýva, že rekonštruovaný objekt č. 1116 nebude prekážať normovým 
požiadavkám na preslnenie obytnej miestnosti susedného rodinného domu.

Na konaní dňa 3.11.2010 boli uplatnené nasledovné pripomienky:



1. Žiadam o opravu hospodárskej budovy, ktorá bola odpojená strešne.
2. Žiadam o opravu oplotenia.

Stavebný  úrad pripomienky uvedené pod bodmi 1,2 akceptoval a zapracoval ju do 
podmienok pre dokončenie stavby do bodu č.13.

3. Žiadam o pokladničné bloky na zakúpenie materiálu.

  Stavebný  úrad uvedenú pripomienku posúdil ako námietku, ktorú zamietol z dôvodu, že 
stavebný  úrad nemá kompetencie na to, aby  mohol od stavebníka žiadať pokladničné bloky od 
materiálov.

Na konaní dňa 18.4.2011 účastníčka konania požadovala:

   „Požadujem, aby v lehote do 2 týždňov bola prevedená oprava prepojenia strešnej konštrukcie
   hospodárskej budovy so strechou RD p. Barošovej tak, aby neboli spôsobené škody na mojej 
   hospodárskej budove. Zároveň dávam súhlas k vstupu na môj pozemok počas realizácie 
 uvedených prác ako aj prác spojených so zateplením zadnej steny RD p. Barošovej. 
Požadujem,  aby boli práce vykonané tak, aby  neboli spôsobené škody na mojom pozemku 
 a nehnuteľnostiach a po ukončení prác bol môj pozemok uvedený do pôvodného stavu. Práce 
 spojené so zateplením požadujem, aby boli zrealizované v lehote do 2 týždňov odo dňa ich 
 zahájenia . Zahájenie prác požadujem oznámiť stavebníkom min. 1 deň vopred.“

  Stavebný  úrad uvedenú pripomienku akceptoval a zapracoval do podmienok pre 
dokončenie stavby do bodu č. 12, 13, 14, 15. 
  

Stavebný  úrad v uskutočnenom dodatočnom stavebnom konaní preskúmal predloženú 
žiadosť o dodatočné povolenie  stavby „ Nadstavba, prístavba a prestavba rodinného domu    
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s.č. 1116“  z hľadísk uvedených v  § 88a/, § 58 až 66 stavebného zákona, prejednal ju 
s účastníkmi konania a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania.
 Dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného 
zákona.
 Stavebný  úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili dodatočnému 
povoleniu rozostavanej stavby.

  P O U Č E N I E

      Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v platnom znení proti tomuto 
rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na 
Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 27 Čadca/.

V zmysle § 47 ods. 4 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení je toto 
rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



                                                                                              Ing. Milan GURA
                                                                                                 primátor mesta

Doručuje sa:
1. Jozef Baroš, Drahošanka 2087, Čadca
2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava
3. Helena Kultánová, Drahošanka 2504, Čadca

Dotknuté orgány:
1. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, Bratislava
2. MsÚ Čadca, oddelenie ŽP a OH
3. MsÚ Čadca, ÚPaSP, referát dopravy

Na vedomie:
1. Adela Barošová, Hviezdoslavova 114, Ladce
2. Gabriela Štefanková, Drahošanka  2504, Čadca

      Ostatným účastníkom  konania sa rozhodnutie  doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Mestského úradu v Čadci, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA:   .....................................            ZVESENÉ DŇA: ..........................................

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení vo výške  46 EUR  bol uhradený.
Vybavuje:  Ing. Kormanec     Tel: 041/4302231   Fax: 041/4302218  E-mail: mestskyuradcadca©stonline.sk


