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

č. 47685/2021/SCDPK/136324

Bratislava 07.12.2021

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“,
stavebných objektov:
401-05 Vyústenie vetracej šachty
401-07 Tunel budovaný v otvorenej stavebnej jame ZP
401-08 Tunel budovaný v otvorenej stavebnej jame VP
401-13 Odvodnenie - vozovková voda
401-14 Odvodnenie - horninová voda
401-15 Požiarny vodovod
401-16 Stavebné úpravy
401-17 Vozovka tunela
spoločnosti Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava na
základe substitučného splnomocnenia spoločnosťou Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04
Bratislava, ktorej udelila plnú moc Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“).
Zmena stavby pred jej dokončením v tomto konaní oproti pôvodnej projektovej dokumentácií
spočíva najmä:
SO 401-05: v zmene spôsobu trvalého prekrytia vyústenia vetracej šachty s vytvorením otvoru
pre vstup do vetracej šachty na lezné oddelenie (vetracia šachta po zmene povolenej v roku
2018 nebude používaná na odvádzanie dymu a výfukových splodín) a v úprave zaistenia zárezu
pri vyústení vetracej šachty, kde namiesto betónového múru s kamenným obkladom je
navrhnutý zárubný múr z gabiónových košov s výstuhami a z toho vyplývajúca úprava tvaru,
výšky a dĺžky múru;
SO 401-07: v skrátení dĺžky tunela budovaného v otvorenej jame z 39 m na 8 m pri západnom
portáli, v zmenšení hrúbky ostenia, zmene založenia zo základovej dosky na základové pásy.
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Kód poľa

Súčasťou objektu je hĺbená časť odvodňovacej štôlne, ktorá bude využívaná ako odstavná
plocha pre vozidlá údržby odvodnenia. Zmena sa týka aj káblových trás pri západnom portáli
tunela, ktoré budú v časti uložené aj v kábelovode;
SO 401-08: v skrátení dĺžky tunela budovaného v otvorenej jame z 24,7m (južná rúra) a 22,8m
(severná rúra) na 8 m pri východnom portáli, v zmenšení hrúbky ostenia, zmene založenia zo
základovej dosky na základové pásy. Súčasťou objektu je hĺbená časť odvodňovacej štôlne,
ktorá bude využívaná ako odstavná plocha pre vozidlá údržby odvodnenia. Zmena sa týka aj
káblových trás pri východnom portáli tunela, ktoré budú v časti uložené aj v kábelovode;
SO 401-13: v predĺžení vonkajšej kanalizácie v predportálovom priestore a úprave dĺžok
štrbinových žľabov, zmene typu rozdeľovacej šachty: namiesto stavidlovej armatúrna šachta,
v zmene umiestnenia kanalizačných šácht a akumulačnej nádrže havarijných vôd;
SO 401-14: v zmene polohy odvodňovacích potrubí a šachiet, zväčšený počet revíznych
šachiet, doplnenie monitorovacej a rozdeľovacej šachty pri východnom portáli;
SO 401-15: v zmene koncepcie požiarneho vodovodu na západnom portáli, kde bol zrušený
vodojem a spoločný objekt akumulačnej nádrže, ktoré boli nahradené novým zdrojom vody
situovanom v rámci odvodňovacej štôlne cca 1,6 km od západného portálu, pričom sa využije
horninová voda; upravil sa počet hydrantov v tuneli a v portálových častiach;
SO 401-16: v stavebných úpravách odvodňovacej štôlne: doplnenie odvodňovacích vrtov a ich
výklenkov, stavebné úpravy na prejazd manipulačnej techniky, doplnenie vetrania štôlne,
osvetlenia štôlne prepojení dobudovanie sekundárneho ostenia, dobudovanie OV výklenkov;
v stavebných úpravách priečok vo výklenkoch SOS, bezpečnostné, informačné a únikové
značenie;
SO 401-17: v zmene skladby vozovky na základe posúdenia vozovky a chodníkov, v zmene
rozmerov cementobetónových dosiek a ich rozloženie z dôvodu zmeny dĺžok tunela
v otvorenej jame a predportálových oblastí, v chodníku sa navrhuje káblový kanál namiesto
pôvodnej chráničkovej trasy.
Všetky stavebné objekty, ktoré sú predmetom tejto zmeny, sa budú realizovať na pozemkoch
v rámci pôvodných záberov uvedených v stavebnom povolení.
Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a
po zvážení potrebných skutočností určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky :
1. Stavebný objekt bude zrealizovaný podľa projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred
dokončením pre uvedený objekt, overenej špeciálnym stavebným úradom.
2. Podľa podmienok Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa
uvedených v záväznom stanovisku č. OU-ZA-OSZO3-2021/037384-002/Grf zo dňa
30.09.2021:
2.1 pri výstavbe a prevádzke stavby dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona pri
zaobchádzaní so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami. Navrhnúť a urobiť také
opatrenia, aby pri zaobchádzaní s takýmito látkami nevnikli do podzemných vôd alebo
povrchových vôd, alebo neohrozili ich kvalitu;
2.2 projektovú dokumentáciu k zmene stavby pred dokončením odsúhlasiť so správcom
vodného toku SVP, š.p, OZ Piešťany, a jeho podmienky plne rešpektovať;
2.3 pokiaľ stavebník nemá vydané povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do
povrchových vôd, požiada orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia podľa § 21
vodného zákona.
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3. Podľa podmienok SEPS, a.s., uvedených v stanovisku č. PS/2021/010550 zo dňa
20.08.2021 k stavebným objektom: SO 401-13, 401-14, 401-15, 401-16 a 401-17, ktorých
niektoré časti sa nachádzajú v ochrannom pásme vedenia V495:
3.1 kovové časti stavby v ochrannom pásme uzemniť v zmysle príslušných STN;
3.2 vykopanú zeminu skladovať mimo ochranného pásma vedení;
3.3 pri prácach v ochrannom pásme vedení zabezpečiť dozor oprávnenou osobou, resp.
dohodnúť spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia
podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme;
3.4 počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby dodržiavať zásady bezpečnej práce tak,
aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej
a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia
príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného
pohybu osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia.
V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie zvn vypnúť a uzemniť;
3.5 práce a samotnú prevádzku stavby vykonať v zmysle zákona č. 251/2021 Z.z.
o energetike v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, vyhlášky č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100,
STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných
nadväzujúcich noriem;
3.6 oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom
prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Stred, ES Sučany, Ing. Dušan Živčic tel. 0907 135 626.
4. Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutiach č. 1580/2009-2332/z.8336 dňa 10.03.2009,
21324/2012-2332/z.62789 zo dňa 09.11.2012, 10268/2015/SCDPK/C240-SCDPK/21940,
18948/2017/SCDPK/C240-SCDPK/55417 zo dňa 02.08.2017, 26947/2018/SCDPK86529 zo
dňa 13.12.2017, 11719/2018/SCDPK/36941 zo dňa 01.06.2018, 20349/2018/SCDPK/67829
zo dňa 06.09.2018 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred dokončením povolenú týmto
rozhodnutím.
Odôvodnenie
Stavebník podal žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavebné objekty uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia listom č. 344/21/270-DTok zo dňa 22.10.2021, ktorú doplnil
dňa 22.10.2021.
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. Zmena termínu
ukončenia stavby bola povolená rozhodnutiami: č. 21324/2012-2332/z.62789 zo dňa
09.11.2012 a č. 20349/2018/SCDPK/67829 zo dňa 06.09.2018. Zmeny stavby pred jej
dokončením boli povoľované rozhodnutiami: na SO 401-05 č. 11719/2018/SCDPK/36941 zo
dňa 01.06.2018, na SO 401-07 a 401-08 č. 18948/2017/SCDPK/C240-SCDPK/55417 zo dňa
02.08.2017, na SO 401-13 a 401-17 č. 26947/2018/SCDPK86529 zo dňa 13.12.2017, SO 40114 č. 10268/2015/SCDPK/C240-SCDPK/21940 zo dňa 16.04.2015.
K žiadosti bolo doložené záväzné stanovisko Okresného úradu Žilina, odbor výstavby
a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2021/035043-002 zo dňa 24.08.2021 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 a zmeny sa týkajú stavebnotechnického riešenia objektov, ktoré už boli stavebne povolené. Ďalej boli doložené súhlasné
stanoviská: Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 1807-2939/2021 zo dňa
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20.08.2021 a Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody
a krajiny č. OU-ZA-OSZO3-2021/040426-002/Bre zo dňa 01.10.2021.
Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 47685/2021/SCDPK/122756 zo dňa 02.11.2021
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 v konaní, ktorú
nemožno inak odstrániť. V oznámení určil lehotu na podanie námietok a stanovísk k zmene
stavby pred dokončením. Oznámenie bolo zverejnené na centrálnej úradnej elektronickej tabuli,
internetovej stránke a úradnej tabuli ministerstva v dňoch 02.11. – 18.11.2021, v meste Vrútky
v dňoch 03.11 – 19.11.2021, v meste Martin v dňoch 03.11. - 18.11.2021, v obci Lietavská
Lúčka v dňoch 02.11. – 17.11. 2021, v obci Višňové v dňoch 03.11. – 19.11.2021, v obci Rosina
v dňoch 04.11. – 19.11.2021 a v obci Turie v dňoch 04.11. – 19.11.2021. Ku konaniu neboli
vznesené námietky a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.
Na základe oznámenia bolo v stanovenej lehote doručené špeciálnemu stavebnému úradu
stanovisko Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 2299-4047/2021 zo dňa
04.11.2021 bez pripomienok.
MŽP SR vydalo podľa § 29 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.“) rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 9611/2021-11.1.1/ac-R zo dňa
29.07.2021 na objekty uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, v ktorom skonštatovalo,
že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať. Na základe oznámenia o začatí konania
o zmene stavby pred jej dokončením vydalo záväzné stanovisko pod č. 9611/2021-11.1.1/ac,
67123/2021 zo dňa 03.12.2021, v ktorom konštatuje, že návrh na začatie konania o zmene
stavby pred jej dokončením je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z, so
záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2212/95-44 zo dňa 04.03.1997 a jeho podmienkami, so
záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2210/96-4.2 zo dňa 17.03.1997 a jeho podmienkami,
s vyjadreniami MŽP SR č. 4608/2013-3.4/ml zo dňa 15.04.213, č. 9004/2014-3.4/ml zo dňa
31.12.2014 a s rozhodnutiami MŽP SR č. 1981/2017-1.7/dj zo dňa 12.05.2017 a č. 9611/202111.1.1/ac-R zo dňa 29.07.2021 a ich podmienkami.
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.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu 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
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. Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
2. 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.
3. 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 a rozhodnutia č. 9611/2021-11.1.1/ac-R zo dňa 29.07.2021;
Na vedomie:
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. Mesto Vrútky, Mestský úrad, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky, 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 Višňové, 013 23 Višňové č.556 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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4. Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka, so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce, ak ho má zriadené,
5. Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, 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 Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Porúbka, 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 Rosina, Horná Rosinská 167, 013 22 Rosina, 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 Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky, 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. Obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 179, 038 61 Vrútky, 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. Mesto Martin, Nám. S. H.Vajanského 1, 036 49 Martin so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho
má zriadené,
11. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
12. Okresný úrad v Žiline, OCDPK,OKR, OSŽP, OVBP, OPL, Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina
13. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
14. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina,
15. Okresný úrad v Martine, OSŽP, OCDPK, OKR, OPL, Námestie S.H. Vajanského 1, 036
01 Martin
16. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Komenského 2, 036 01 Martin
17. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
18. Obvodný banský úrad, ul.9.mája 2, 975 90 Banská Bystrica
19. Obvodný banský úrad, M. Slovenskej 10, 971 22 Prievidza
20. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
21. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
22. KPÚ, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
23. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
24. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
25. Správa a údržba ciest Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin
26. ŽSR, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
27. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
28. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
29. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
30. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
31. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
32. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
33. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
34. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina
36. Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám.M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
37. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
38. Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., 013 11 Lietavská Lúčka
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39.
40.
41.
42.
43.
44.

Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
MV SR, Prezídium H a ZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava
MŽP, SEHR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
MO SR, SMaI, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
MDV SR, AE00, C340, C230

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

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

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

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

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