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Rozhodnutie
o neposudzovaní strategického dokumentu Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu obce Rakovo, Návrh

Výrok
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56
písm. b) zákona 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“), vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona, na základe oznámenia o
strategickom dokumente „Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Rakovo, Návrh“, ktoré predložil obstarávateľ
Obec Rakovo, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Rakovo, Návrh“, uvedený v
predloženom oznámení,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument je preto možné schváliť v konaní podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Príbovce, predložil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o
životné prostredie (ďalej len „OÚ MT, OSŽP“) podľa § 5 zákona 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“) dňa 23.09.2020
oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Rakovo, Návrh“. Posudzovanou
dokumentáciou je strategický dokument „Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Rakovo, Návrh“ (ďalej ÚPN-
O ZaD1), ktorého hlavnými cieľmi sú:

- aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce v súlade so súčasnými potrebami jej rozvoja,
- vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj funkcie skladového hospodárstva a nezávadnej výroby vo väzbe na existujúce
výrobné plochy,
- vytvoriť podmienky pre rozvoj funkcie bývania v rodinných domoch v zastavanom území obce,
- vytvoriť podmienky pre umiestnenie občianskeho vybavenia vo väzbe na plochy bývania a výroby,
- vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravného a technického vybavenia obce na navrhovaných plochách,
- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja
a únosnosti územia,
- regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy na území obce,
- zabezpečiť ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia,
- zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt,
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
Z uvedených dôvodov sa rozhodla obec obstarať Zmenu a doplnok č.1 Územného plánu obce Rakovo, Návrh, ktorou
rieši nasledovné dielčie časti k.ú. obce:
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Riešené územie Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Rakovo, Návrh tvoria nasledovné lokality:

Lokalita ozn. č.1 – „Logistické centrum – doplnok“ – Doplnok plôch s návrhom rozšírenia funkčného využitia ozn.
v ÚPN-O pre „V1“ (Plochy priemyslu – výroba, sklady, výrobné služby),
Lokalita ozn. č.2 – „Obecný športový areál - zmena“ – Zmena časti plochy s návrhom nového funkčného využitia
pre „B1“ (Obytné plochy z rodinných domov) a časti plochy pre „F2“ (Polyfunkčné plochy – zmiešané územie
občianskej vybavenosti a priemyslu),
Lokalita ozn. č.3 – „IBV pri píle - zmena“ – Zmena plochy s návrhom nového funkčného využitia pre „Z3“ (Plochy
súkromnej zelene – záhrady pri RD),
Lokalita ozn. č.4 – „Obytné plochy z HBV - zmena“ – Zmena v textovej časti, ktorá pripúšťa na regulovanej ploche
„B2“ (Obytné plochy z bytových domov) aj funkčné využitie pre „B1“ (Obytné plochy z rodinných domov),
Lokalita ozn. č.5 – „Plochy priemyslu Pri píle - doplnok“ – Doplnok plochy s návrhom rozšírenia funkčného využitia
ozn. v ÚPN-O pre „V1“ (Plochy priemyslu – výroba, sklady, výrobné služby),
Jav ozn. č.6 – „Ochranné pásmo cintorína – zmena“ – Zmena, ktorou sa ruší ochranné pásmo cintorína 50 m od
okraja pohrebísk, umiestneného v m.č. Rakovo. Vyznačené funkčné plochy v ÚPN-O, pôvodne spadajúce do OP
cintorína, ostávajú nezmenené.

Navrhované riešenie v ZaD č.1 ÚPN-O Rakovo akceptuje navrhovanú kostru urbanistickej koncepcie rozvoja obce.
Navrhované nové plochy priamo nadväzujú na obdobne funkčne využívané existujúce a navrhované plochy v ÚPN-
O. Navrhovaná polyfunkčná plocha F2 vytvorí prechodové územie medzi plochami V1 (priemysel a skladové
hospodárstvo) a obytnými plochami B1 (rodinné domy). Navrhovaným riešením s plochami Z3 (súkromná zeleň) sa
potvrdí súčasné využívanie plochy a zamedzí výstavba rodinných domov v tzv. 2. pláne na úkor tradičných záhrad
uplatňovaných v riešenom území.
Navrhované riešenie v ZaD č.1 ÚPN-O Rakovo akceptuje Urbanistickú kompozíciu riešeného územia nastavenú v
ÚPN-O i navrhované riešenie v oblasti Obnova, prestavba a asanácie v navrhovanom priestorovom usporiadaní obce.
Navrhované riešenie v ZaD č.1 ÚPN-O Rakovo akceptuje odporúčanie pre Plochy, pre ktoré je potrebné vypracovať
urbanistickú štúdiu - navrhované plochy pre priemysel, súčasťou ktorej budú aj rozvojové plochy navrhované pre
priemysel v ZaD č.1 ÚPN-O a to v lokalite č.1 a lokalite č.5 UŠ Rakovo „Priemyselný areál Rakovo – východ
„Pri píle“ (navrhované plochy v ÚPN-O a ZaD č.1 ÚPN-O pre priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo v m.č.
Rakovo).
Základná urbanistická koncepcia platného ÚPN-O sa Zmenou a doplnkom č.1 nemení. Posilňuje sa funkcia bývania
a rekreácie v intenciách pôvodnej koncepcie. Zmena a doplnok č.1 ÚPN-O ako územnoplánovací dokument nemá
priamy vplyv na životné prostredie. Nepriamymi vplyvmi pri rozvoji obce podľa návrhu riešenej územnoplánovacej
dokumentácie je zmena priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záber poľnohospodárskej pôdy
na nových plochách, určenej na rozvoj bývania a rekreácie, nároky na novú dopravnú a technickú infraštruktúru.
Tieto vplyvy súvisia s rozvojom obce a samotný strategický dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu
nepriaznivých vplyvov, čím prispieva ku skvalitneniu životného prostredia.
Uvažované variantné riešenia: Podľa § 21 stavebného zákona pre obec, ktorá má menej ako 2000 obyvateľov, nie
je potrebné spracovať koncept vo variantoch - návrh ÚPN-O, ZaD1 je jednovariantný.

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods.2 písm. b) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré
OÚ MT, OSŽP vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ MT, OSŽP rozoslal oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona
na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam.
V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu tieto subjekty nasledovné
písomné stanoviská, ktoré predkladáme v skrátenej forme:

Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, list č. 4364/2020-5.3 51724/2020 zo dňa 13.10.2020:

1. V katastrálnom území obce Rakovo (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov tak,
ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v
územnoplánovacej dokumentácii.
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2. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
environmentálne záťaže: Názov EZ: MT (004)/Príbovce-bývalé OS Slovnaft-Benzinol, Názov lokality: bývalé OS
Slovnaft-Benzinol, Druh činnosti: skladovanie a distribúcia palív, Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná
lokalita.
3. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt jedného potenciálneho zosuvu. Svahová deformácia sa nachádza
v extraviláne obce. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovanej svahovej deformácie. Aktivizácia
svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi zásahmi, resp.
ich kombináciou. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je
citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné
účely.
4. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
5. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a
stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia.

OÚ Martin, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-MT-OSZP-2020/015025-Ha zo dňa 12.10.2020:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

OÚ Martin, OSŽP, štátna vodná správa, list č. OU-MT-OSZP-2020/15015-Rj zo dňa 01.10.2020:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní za dodržania podmienok zo
stanoviska:
- riešené lokality budú zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu a splaškové odpadové vody z uvedených
lokalít budú odvedené verejnou kanalizáciou na ČOV vo Vrútkach,
- vody z povrchového odtoku v riešených lokalitách budú prednostne odvedené do vsaku, v prípade potreby
prečistené na čistiacich zariadeniach,
- ak sa v danom území nachádzajú hydromelioračné úpravy, žiadame tieto zachovať, ak pri plánovanej výstavbe
dôjde k ich narušeniu, investor je povinný na vlastné náklady ich zfunkčniť,
- neumiestňovať stavby na pobrežné pozemky vodných tokov, v zmysle § 49 vodného zákona pobrežný pozemok
pri vodohospodársky významnom vodnom toku je do 10 m a pri drobnom vodnom toku do 5 m od brehovej čiary,
rešpektovať vyjadrenie správcu toku a rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z mapy povodňového ohrozenia a
rizika,
- riadiť sa platnou legislatívou na úseku ochrany pred povodňami (inundačné územia ...),
- dodržať ochranné pásma vodných stavieb v dotknutom území,
- v riešenom území rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov,
- individuálnu bytovú výstavbu alebo priemyselné zóny v územiach na to určených povoliť až po vybudovaní
inžinierskych sietí (verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia a v prípade potreby dažďová kanalizácia) z
dôvodu zabezpečenia všestrannej ochrany vôd a vytvorenia podmienok pre trvalo udržateľné využívanie vodných
zdrojov,
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- k PD pre územné rozhodnutie, súvisiacej s rozvojom bývania (nové lokality IBV a HBV), priemyslu alebo
občianskej vybavenosti, doložiť vyhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na vodný režim na základe analýzy
vodohospodárskych pomerov územia, v prípade predpokladaného vplyvu na hydrogeologické a vodohospodárske
pomery v území navrhnúť účinné opatrenia,
- v zmysle § 15 ods.8 vodného zákona žiadame pri spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie vychádzať z
Vodného plánu Slovenska.

OÚ Martin, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-MT-PLO-2020/015054-MIC zo dňa 15.10.2020:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
OÚ Žilina, odbor CDaPK, list č. OU-ZA-OCDPK-2020/041671/2/JED zo dňa 08.10.2020:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, list č. KPUZA-2020/19131-4/78932/DUN zo dňa 01.10.2020:
Strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní za dodržania podmienky, že budú
doplnené do strategického dokumentu nasledovné pripomienky:
Požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom sú upravené v časti „B.17.3 Kultúrno-historický
potenciál obce“ a v článku č. 6 „Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt, ochrany a
využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability
vrátane plôch zelene“ (strany 16 a 17).
V uvedenej časti ÚPD sú konštatovania uvedené nepresne, preto Krajský pamiatkový úrad Žilina má k spracovanému
stupňu územnoplánovacej dokumentácie nasledujúce pripomienky, ktoré je nutné do jednotlivých vyššie uvedených
kapitol doplniť:
Pri realizácii plánovaných stavebných alebo hospodárskych činností na riešených územiach v rámci návrhu “Zmeny
a doplnku č.1 UPO Rakovo“ je podľa § 30 od.4 zák.č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) potrebné osloviť KPÚ Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude
podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Podľa § 41 ods.4 pamiatkového zákona KPÚ
v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk.
Krajský pamiatkový úrad Žilina vydáva záväzné stanoviská z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom
a sú záväznými stanoviskami podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov.
Vzhľadom na ochranu prípadných archeologických nálezov, nájdených mimo povoleného pamiatkového výskumu,
sa uplatňuje postup podľa § 40 ods. 2 – 3 pamiatkového zákona v spojitosti s § 127 ods. 1) a 2) zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Podľa § 40 ods. 2 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa
musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia
na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom
nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona
archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená
osoba metódami archeologického výskumu a podľa § 40 ods. 4 nález, ktorým je strelivo alebo munícia pochádzajúca
spred roku 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru, ktorý je povinný krajskému pamiatkovému
úradu predložiť do 30 dní od vyzdvihnutia nálezu oznámenie; oznámenie obsahuje základné údaje o mieste nálezu,
type nálezu a fotodokumentáciu nálezu.
Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom si Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní Okresného
úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie o vytvorení a posudzovaní strategického dokumentu
neuplatňuje žiadne ďalšie požiadavky.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, list č. OU-ZA-OVBP1-2020/041634/KRJ zo dňa
28.09.2020:
-netrvá na posudzovaní podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.



5 / 6

V písomných stanoviskách doručených na OÚ MT, OSŽP dotknutými obcami, ktoré zabezpečili zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente, neboli v stanovenom termíne zaslané pripomienky dotknutých obcí, ktoré
by požadovali posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona. Verejnosť v priebehu zisťovacieho konania k
oznámeniu zaslala na náš úrad kópiu Petície, ktorá je riešená v zmysle Petičného zákona Obcou Rakovo.

Záver
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie
strategického dokumentu z hľadiska povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany
poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, úrovne spracovania strategického dokumentu a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 k
zákonu. Prihliadal pri tom na stanoviská k oznámeniu od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania, nepožadovali
ďalšie posudzovanie, resp. vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho
konania.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom
dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s
vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne podmienky a požiadavky, ktoré
sú uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia a je potrebné ich zohľadniť v procese schvaľovania dokumentu „Zmena
a doplnok č.1 Územného plánu obce Rakovo“ podľa osobitných predpisov.
OÚ MT, OSŽP na základe uvedených skutočností, informácií obsiahnutých v oznámení o strategickom dokumente
a v doručených stanoviskách rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: „Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Rakovo“ je dokument s miestnym dosahom, preto v
súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom
v mieste obvyklým.
Zverejnenie podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní:

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

..................................................................... .........................................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Doposlať
1. MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Doručuje sa interne
1. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a BP, Odd. ÚP, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
2. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
kraja, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
3. Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08
Žilina
4. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a PK, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
6. Okresný úrad Martin, Odbor cestnej dopravy a PK, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin



6 / 6

7. Okresný úrad Martin, Odbor krízového riadenia, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
8. Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10116

Doručuje sa
Ministerstvo životného prostredia SR - Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 
Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52  Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Slovenská republika
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie , 010 01  Žilina, Slovenská republika
Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42  Rakovo, Slovenská republika
Obec Príbovce, Príbovce 184, 038 42  Príbovce, Slovenská republika
Obec Benice, Benice 69, 038 42  Benice, Slovenská republika
Obec Ležiachov, Ležiachov 77, 038 42  Ležiachov, Slovenská republika
Obec Slovany, Slovany 102, 038 43  Slovany, Slovenská republika
Obec Laskár, Laskár 26, 038 43  Laskár, Slovenská republika
Obec Karlová, Karlová 30, 038 15  Karlová, Slovenská republika
Obec Ďanová, Ďanová 22, 038 42  Ďanová, Slovenská republika


