sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

č. 25786/2018/SCDPK/87009

Bratislava 12.12.2018

Stupeň dôvernosti: VJ

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre
diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 o jednorazových
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností (katastrálny úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007
Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov
p o v o ľ u j e zmenu stavby pred dokončením
podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona
na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“,
stavebného objektu:
401-06 Budova vetracej šachty
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 821 09 Bratislava v zastúpení
spoločnosťou Salini Impregilo S.p.A, so sídlom Via dei Massaglia 97, 20142 Milano,
Taliansko, korešpodenčná adresa Prievozská 4B, 821 09 Bratislava v zastúpení Združenia
SALINI IMPREGILO – DÚHA, P.O.Box A 52, 010 01 Žilina v zastúpení spoločnosťou
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava (ďalej len „stavebník“).
Zmena stavby pred dokončením v tomto konaní oproti pôvodnej projektovej dokumentácií
spočíva v tom, že stavebný objekt SO 401-06 bude slúžiť iba na umiestnenie technologických
zariadení pre prevádzku a zabezpečenie tunela (len odvádzanie dymu v prípade požiaru v
tuneli, nie nasávanie čistého vzduchu), v zmenšení budovy a jej technického vybavenia (v
budove sa nebudú nachádzať hygienické zariadenia, splašková kanalizácia, rozvody vody
a preto súčasťou nebudú ani žumpa, prípojka kanalizácie, vody) a súčasne aj v zmenšení
zárezu SO 401-05. Objekt nebude určený na trvalý pobyt pracovníkov. Stavebný objekt sa
bude realizovať na pozemku v rámci pôvodného záberu uvedeného v stavebnom povolení:
v Žilinskom kraji, okres Žilina, trvalý záber: v k.ú. Višňové, parc.č.: C-KN: 2737/2.
Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a
po zvážení potrebných skutočností určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky :
I. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené
v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov:
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1. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy
v odpadovom hospodárstve podľa § 108 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015
Z.z.“) vydal stanovisko v ktorom súhlasí s vydaním povolenia na zmenu stavby pod č. OUZA-OSZP3-2017/032901-002/Slt zo dňa 18.08.2017 s týmito podmienkami:
1.1 Stavebník zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade
s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu
odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
novely č. 320/2017 Z.z.);
1.2 Odpady vyprodukované počas stavby odovzdá stavebník oprávnenému subjektu alebo
zabezpečí ich znehodnotenie alebo zneškodnenie vo hodnom zariadení alebo na povolenej
skládke;
1.3 Vzniknuté odpady budú odovzdané na zneškodnenie a zhodnotenie oprávnenej
organizácií vo vhodnom zariadení. Stavebník bude mať uzavreté zmluvy na odvoz
zhodnotenie a zneškodnenie odpadov
1.4 V kolaudačnom konaní predložiť na príslušný stavebný úrad doklady o druhoch,
množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov
(evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov.
2. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava po posúdení projektovej
dokumentácie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 124/2006 Z.z.“) vydala odborné stanovisko č. 5177/2/2017 zo dňa 25.08.20176 s týmito
zisteniami, pripomienkami a upozorneniami, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese
výstavby (v realizačnej dokumentácii):
2.1 Súčasťou projektu nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev
a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených
prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich užívaní a návrh
ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s § 4 ods. 1 zákona
č. 124/2006 Z.z.
2.2 Nie je riešené farebné odlíšenie schodišťových stupňov od okolitých podláh – rozpor
s čl. 36 STN 73 4130;
2.3 Schodišťové stupne na vstupe do miestnosti č. 1.15 (pôdorys 1-NP) a rampa na vstupe
do miestnosti č. 1.14 nevhodne zasahujú do dverného krídla v otvorenej polohe – rozpor s § 19
ods. 2 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;
2.4 Výplň zábradlia na opornom múre (pohľad SZ) je nedostatočná – rozpor s čl. 4.4.1
STN 74 3305;
2.5 Pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné
uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. a § 5 ods. 1 Nariadenia
vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
používaní pracovných prostriedkov len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím,
aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
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3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany,
Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany ako správca vodných tokov vydal stanovisko č. CS
SVP OZ PN 7929/2017/2 zo dňa 16.10.2017 s týmito podmienkami:
3.1 Stavebný objekt je v dotyku s drobným vodným tokom Rosinka (4-21-06-6392)
s prístupovým pásmom, ktoré je v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z.z.“) vo vzdialenosti min.
5,0 m od brehovej čiary vodného toku. Ochranné pásmo je 4,00 m od brehovej čiary (brehová
čiara je podľa STN 75 0120 priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí
pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia, v prípade zatrúbneného úseku
sa ochranné pásmo stanoví od vonkajšej hrany potrubia;
3.2 Podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
je nutné k realizačným prácam v koryte toku vyhotoviť povodňový plán zabezpečovacích prác
s dostatočným predstihom pred zahájením realizačných prác s odsúhlasením na SVP š.p., OZ
Piešťany: p. Uváčik , tel: 0903 460 612;
3.3 Prebytočnú vyťaženú zeminu ako i stavebný materiál počas výstavby neukladať
a neskladovať v koryte a prietočnom profile vodného toku;
3.4 Bezodplatne poskytnúť SVP, š.p. porealizačné zameranie stavyb v dotyku s vodným
tokom, resp. pozemkami SR - SVP, š.p. v digitálnom formáte (dxf, dwg, dgn...);
3.5 K zahájeniu a k ukončeniu prác ako i k vymedzeniu prístupov do koryta vodného toku
prizvať zástupcu SVP, š.p., SPSV I., Ing. Gábor, tel. č. 041/764 53 14, 0903 403 220;
3.6 Pri stavebných prácach dbať na ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy,
neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť
jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z.z.;
4. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru podľa § 26
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a §46b
vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vydalo
stanovisko pod č. č. PHZ-OPP4/2018/003842-002 zo dňa 10.12.2018 s touto podmienkou:
4.1 požiadavky v rámci tab. 4.2. technickej správy sú uvádzané podľa neplatnej normy.
Predmetná STN 92 0201 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2:
Stavebné konštrukcie, bola v mesiaci júl 2017 revidovaná a prišlo k zmene číslovania položiek
v rámci tab. 5 (ako aj k zmene požiadaviek z hľadiska požiarnej odolnosti na konštrukcie
v poslednom nadzemnom podlaží). Uvedené stavebník zosúladí v realizačnej dokumentácii.
II. Špeciálny stavebný úrad určuje pre zmenu stavby tieto záväzné podmienky:
1. Stavebné objekty budú zrealizované podľa projektovej dokumentácie pre zmenu stavby
pred dokončením pre uvedený objekt, overenej špeciálnym stavebným úradom.
2. Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutiach č. 1580/2009-2332/z.8336 dňa 10.03.2009
a č. 116253/2008-2331/z.38401 dňa 27.08.2008 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred
dokončením povolenú týmto rozhodnutím.
Odôvodnenie
Stavebník podal žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na objekt stavby uvedený vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia listom č. 7428/2018-2910/8582-00 zo dňa 17.09.2018
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doručeným dňa 18.09.2018 a doplnenú dňa 28.09.2018 listom č. 7444/2018-2910/8582-00 zo
dňa 25.09.2018.
Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie pod č. 1580/20092332/z.8336 dňa 10.03.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2009.
K žiadosti bolo doložené záväzné stanovisko Okresného úradu Žilina, odbor výstavby
a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2017/033809-1/Pál zo dňa 31.07.2017 podľa § 120
stavebného zákona, v ktorom konštatuje, že navrhovaná zmena stavby pred jej dokončením
nie je charakteru, ktorá by si vyžadovala zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby,
a teda nie je v rozpore s podmienkami určenými v územnom rozhodnutí č. 98/03563/OÚOdŽO-Mt zo dňa 30.10.1998 a v rozhodnutí o zmene územného rozhodnutia č. C/5859/2008Aš zo dňa 28.04.2008.
Ďalej boli doložené súhlasné stanoviská, stanoviská, v ktorých neboli uvedené žiadne
výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy týkajúce objektov stavby
uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia: Ministerstvo obrany SR, odbor správy majetku
štátu č. ÚCLaSMŠ-37-381/2017 zo dňa 02.08.2017, Ministerstvo vnútra SR, sekcia
informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti SR č. SITB-OT4-2017/000233-1020 zo dňa
05.09.2017, Dopravný úrad, divízia civilného letectva č. 18058/2017/ROP-002/28765 zo dňa
06.09.2017, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-ZA-OSZP3-2017/032900-002/Bre zo
dňa 18.08.2017 a č. OU-ZA-OSZP3-2017/032903-002/Bar zo dňa 27.07.2017, Obvodný
banský úrad v Prievidzi č. 755-2072/2017 zo dňa 30.08.2017, Lesy SR, š.p. č. 32214/2017-520
zo dňa 24.07.2017, SEVAK č. O17020509/LKo zo dňa 18.09.2017, SSE-Distribúcia, č.
4600036383 zo dňa 14.08.2017, SEPS, a.s. č. PS/2017/012493 zo dňa 01.08.2017, Slovak
Telekom, a.s., č. 6611725776 13.09.2017, Orange Slovensko č. BB-2118/2017 zo dňa
05.09.2017, Energotel, a.s., č. ET/MM17/887 zo dňa 31.08.2017, obec Višňové č. O 244/2017
zo dňa 30.08.2017, Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia pod č. OU-ZA-OKR12017/0005606-020 zo dňa 27.07.2017, SWAN, a.s. č. ž-swan-6137/2017 zo dňa 06.09.2017.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., vo svojom stanovisku č. CS SVP OZ PN
7929/2017/2 zo dňa 16.10.2017, okrem podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia v bode I.3 upozornil, že podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/52004 Z.z. o vodách
správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté
užívaním vodných tokov.
MŽP SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor
enviromentálneho posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len MŽP SR“) vydalo
podľa § 18 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 č. 24/2006
Z.z.“) vyjadrenie č. 9004/2014-3.4/dj zo dňa 31.12.2014, podľa ktorého sa nepredpokladá
podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného
posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona č. 24/2006 Z.z. Záverečné stanovisko vydalo MŽP
SR na stavbu Diaľnica D1 v úseku Višňové – Martin dňa 17.03.1997.
Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 25786/2018/SCDPK/73980 zo dňa 01.10. 2018
začatie konania o zmene stavby pred dokončením účastníkom konania, zúčastneným osobám a
dotknutým orgánom verejnou vyhláškou (ďalej len „oznámenie“). Nakoľko sú špeciálnemu
stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, špeciálny stavebný úrad upustil od
miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č.669/2007 Z.z. stavebný
úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka
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v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. V oznámení určil lehotu na podanie námietok
a stanovísk k zmene stavby pred dokončením. Oznámenie bolo zverejnené centrálnej úradnej
elektronickej tabuli, internetovej stránke a úradnej tabuli ministerstva v dňoch 03.10. –
19.10.2018, v meste Vrútky v dňoch 04.10 – 22.10.2018, v meste Martin v dňoch 04.10.19.10.2018, v obci Višňové v dňoch 04.10. – 19.10. 2018, v obci Rosina v dňoch 11.10. –
26.10.2018, v obci Lietavská Lúčka v dňoch 04.10. – 19.10. 2018, v obci Lipovec v dňoch
04.10. – 19.10.2018. Ku konaniu neboli vznesené námietky, a preto nebolo potrebné o nich
rozhodnúť.
Na základe oznámenia boli v stanovenej lehote doručené špeciálnemu stavebnému úradu
stanoviská: Obvodného banského úradu Prievidzi č. 1027-2389/2018 zo dňa 10.10.2018 bez
pripomienok, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. UO-ZA-OSZP22018/038195/Mac zo dňa 10.10.2018 bez pripomienok a MŽP SR č. 7448/2018-1.7/dj-2 zo
dňa 19.11.2018, v ktorom konštatuje, že návrh na začatie konania o zmene stavby pred jej
dokončením je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z, s vydaným záverečným stanoviskom
MŽP SR zo dňa 17.03.1997 a rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní. Ministerstvo
vnútra SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru (ďalej len „MV SR P HaZZ“)vydalo
dňa 10.12.2018 stanovisko pod č. č. PHZ-OPP4/2018/003842-002 s podmienkou, ktorá je
stavebníkovi uložená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode I.4.1. Zároveň MV SR,
PHZZ upozornilo, že pre objektívne zhodnotenie všetkých požiarno-bezpečnostných, ako aj
stavebno-technických súvislostí ako celku, MV SR P HaZZ bude pre ďalšie posudzovanie
požadovať na základe stanoviska č. PHZ-ODP4-2015/000592-002 zo dňa 28.01.2015,
predložiť komplexnú projektovú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby pre
II. etapu (objekty č. 401-01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17 a 420-01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Zároveň upozornil, že v čase vydania vyššie uvedeného
stanoviska, prišlo k zmene technického predpisu pojednávajúceho o protipožiarnej bezpečnosti
cestných tunelov (TP 099 Požiarna bezpečnosť cestných tunelov), pričom odo dňa vydania
uvedeného stanoviska neprišlo k prerokovaniu ďalšieho postupu medzi stavebníkom a MV SR
P HaZZ.
V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred dokončením špeciálny stavebný úrad posúdil
žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby nebudú
ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania.
Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu
zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku za vydanie tohto rozhodnutia
v zmysle bodu 3. Oslobodenia k položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho
prílohu zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Toto povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
konania.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutia môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku
podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo
konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom
konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa
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osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona
je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c
ods. 10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten,
kto ho podal, stáva účastníkom konania.
Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na
sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné
príslušným súdom.

Peter Varga MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy
a výstavby SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.
Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001
2. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, IČO 31322000
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo
iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť
oznámením priamo dotknuté.
4. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v zmysle záverečného stanoviska zo dňa 17.03.1997 v znení rozhodnutia č.
1981/2017-1.7/dj zo dňa 12.05.2017;
Na vedomie:
1. Mesto Vrútky, Mestský úrad, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209 so
žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
2. Obec Višňové, 013 23 Višňové č.556, IČO 00648078 so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho
má zriadené,
3. Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO 00648981 so
žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
4. Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO 00648060 so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho
má zriadené,
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5. Obec Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Porúbka, IČO 00649210 so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
6. Obec Rosina, Horná Rosinská 167, 013 22 Rosina, IČO 00647519 so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
7. Obec Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky, IČO 00316776 so žiadosťou o zverejnenie
tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce,
ak ho má zriadené,
8. Obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 179, 038 61 Vrútky, IČO 00316971 so
žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
9. Mesto Martin, Nám. S. H.Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO 00316792 so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
10. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427
11. Okresný úrad v Žiline, OCDPK,OKR, OSŽP, OVBP, OPL, Predmestská 1613, 011 95
Žilina, IČO 00151866
12. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina. IČO
00151866
13. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina, IČO 00151866
14. Okresný úrad v Martine, OSŽP, OCDPK, OKR, OPL, Námestie S.H. Vajanského 1, 036
01 Martin; IČO 00151866
15. OR PZ, ODI, Komenského 2, 036 01 Martin, IČO 00151866
16. OR PZ, ODI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina; IČO 00151866
17. Obvodný banský úrad, ul.9.mája 2, 975 90 Banská Bystrica; IČO 31780270
18. Obvodný banský úrad, M. Slovenskej 10, 971 22 Prievidza; IČO 31780270
19. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
20. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava; IČO 317 551 94
21. KPÚ, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina; IČO 317 551 94
22. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava; IČO 003328
23. Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina; IČO 003328
24. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina; IČO 42054575
25. Správa a údržba ciest Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin; IČO 37906275
26. ŽSR, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1; IČO 31364501
27. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany; IČO 3602204702
28. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina; IČO
36442151
29. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava; IČO 35785217
30. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava; IČO 35910739
31. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO 36672084
32. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina; IČO
36672297
33. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
34. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava; IČO 35697270
35. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina; IČO 35971967
36. BRA-VUR, a.s., Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky; IČO 31605842
37. Družstvo Brezová, 010 09 Žilina – Bytčica; IČO 36387355
38. ROLSPOL s.r.o, 013 12 Turie 525, IČO 36375934
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39. PD Kľačianska Magura, 038 61 Turčianské Kľačany 271; IČO 36407291
40. Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám.M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina; IČO 36038351
41. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211; IČO 35860839
42. Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., 013 11 Lietavská Lúčka; IČO 31561837
43. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica, IČO 31744567
44. MO SR , Správa nehnuteľného majetku a výstavby, ČSA 7, 975 90 Banská Bystrica; IČO
00151866
45. MV SR, Prezídium H a ZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, IČO 00151866
46. MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
47. MŽP, SEHR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
48. MO SR, SMaI, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava; IČO 30845572
49. Geoconsult s.r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, IČO 31422969
50. Združenie SALINI IMPREGILO – DÚHA, P.O.Box A 52, 010 01 Žilina
51. TERRAPROJEKT, a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava, IČO 31398570
52. SALINI IMPREGILO S.p.A, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
53. MDV SR, AE00
54. MDV SR, C340
55. MDV SR, C230
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: .......................

........................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Dátum zvesenia: .......................

........................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Tel 02/5949 4632

Fax 02/5273 1445
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