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

č. 22872/2018/SCDPK/78938

Bratislava 18.10.2018

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“,
stavebných objektov:
611-00 Prípojka VN pre tunel Višňové ZP
611-01 VN káblový vývod z rozvodne 110/22 kV Lietavská Lúčka
611-02 VN káblový prívod do objektu západného portálu
611-03 Prekládka VN vzdušného vedenia a prívod pre západný portál
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 najmä: v úprave trasy VN elektrického káblového vedenia a v eliminácii komplikovaného križovania s existujúcimi vedeniami a v úprave trasy VN elektrického nadzemného
vedenia v dôsledku umiestnenia nových stavebných objektov a zníženia ochranného pásma.
Zároveň je upravené technické riešenie v mieste napojenia objektov 608, 609 a 610 stavby
„Privádzač Žilina – Lietavská Lúčka – Porúbka“, na nové VN vedenie, pretože časť v smere
na Porúbku sa zatiaľ nebude realizovať.
Stavebný objekt sa bude realizovať na pozemkoch v rámci pôvodných záberov uvedených
v stavebnom povolení a na pozemkoch v Žilinskom kraji, okres Žilina:
trvalý záber:
v k.ú. Lietavská Lúčka, parc.č. C-KN: 1172/62;
v k.ú. Porúbka, parc.č. C-KN: 2337/13, 629/16; E-KN: 3011;
v k.ú. Turie, parc.č. C-KN: 2429/2, 2670/2;
v k.ú. Višňové, parc.č.: C-KN: 2300/57, 2300/58, 2300/59, 2469/2, 2748/115, 2300/60;
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dočasný záber:
v k.ú. Lietavská Lúčka, parc.č. E-KN: 1, 952, 953, 954, 955, 1051/2, 1053, 1054, 1056, 1057,
1059, 1060, 1078, 1327/1, 1328/1, 1339/1, 1340/1, 1440, 1351/1, 2025/2, 2025/4, 2053/4,
C-KN: 1128/8, 1172/3, 1172/4, 1172/5, 1172/45, 1174/105, 1174/107, 1174/108, 1174/118,
1174/119, 1174/121, 1174/137, 1174/139, 1174/164, 1174/172, 1174/178, 1174/179,
1174/180, 1174/181, 1174/182, 1174/183, 1174/184, 1174/197, 1182/69, 1182/311, 1182/312;
v k.ú. Porúbka, parc.č. E-KN: 533, 538, 539, 540, 541, 542, 597, 1273/3, 1273/4, 1273/5,
1274/1, 1276/1, 1276/2, 3002, 3011;
v k.ú. Turie, parc.č. C-KN: 2429/1, 2663/1, 2670/1 a 2680;
v k.ú. Višňové, parc.č. E-KN: 2161, 2163, 2165, 2296, 2407/1, 2409/2, 2410/2, 2412/3,
2413/1, 2414/1, 2416/1, 2417/1, 2418/1, 2466/1, 2466/2, 2469/2, 2564;
parc.č. C-KN: 1678/1, 2169/8, 2300/41, 2300/42, 2300/43, 2300/46, 2300/48, 2760/2;
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:
1. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy
(ďalej len „OÚ ZA PLO“) podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z.z.“) vydal súhlasné stanovisko
k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Lietavská
Lúčka, Porúbka, Turie a Višňové pod č. OÚZA-PLO-2018/024748-02-Sá zo dňa 29.06.2018
s týmito podmienkami:
1.1 Písomne oznámiť začatie a ukončenie prác na pozemkoch OÚ ZA PLO,
1.2 Písomne oznámiť začatie a ukončenie prác na pozemkoch užívateľom pozemkov,
1.3 Vykonať skrývku humusového horizontu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy (v
zmysle priloženej bilancie skrývky humusového horizontu) a túto použiť na spätnú úpravu
pozemkov;
1.4 Zabezpečiť skladovanú skrývku humusového horizontu na dočasne odňatých plochách
pred výskytom a šírením burín, samonáletom a pred rozkrádaním;
1.5 Počas trvania dočasného odňatia zabezpečiť vstup na okolité pozemky;
1.6 Prejednať s užívateľmi pôdy rozsah a podmienky dočasného odňatia v záujme úhrady
škôd vzniknutých na poľnohospodárskej výrobe,
1.7 Vykonávať práce tak, aby na poľnohospodárskych kultúrach a poľnohospodárskej
pôde došlo k čo najmenším stretám;
1.8 Zabezpečiť spätnú úpravu odňatím dotknutej pôdy v termíne do 1 roka od začatia prác
v zmysel plánu spätej rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy;
1.9 Zúrodnenú pôdu odovzdať užívateľovi na poľnohospodárske využívanie.
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán ochrany prírody
a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“) vydal stanovisko
v ktorom súhlasí s vydaním povolenia na zmenu stavby pod č. OU-ZA-OSZP3-2016/0044533002/Bre zo dňa 05.12.2016 s týmito podmienkami:
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2.1 Pri výstavbe vzdušného VN vedenia použiť také technické riešenie, ktoré bráni
usmrcovaniu vtákov;
2.2 V prípade nutnosti výrubu drevín, riešiť ho v osobitnom konaní;
2.3 V prípade výskytu inváznych rastlín v trase výstavby zabezpečiť ich odstránenie.
3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný
cestný správny orgán pre cesty I., II. a III. triedy (ďalej len „OÚ ZA OCDPK“) podľa § 3
cestného zákona vydal záväzné stanovisko pod č. OU-ZA-OCDPK-2016/0445972/BIL zo dňa
11.11.2016 s týmito podmienkami:
3.1 V prípade užívania cesty I/64 iným než zvyčajným spôsobom (ukladanie vedenia do
telesa cesty, križovanie podzemných resp. nadzemných vedení...) požiadať príslušný cestný
správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa ustanovení § 8
cestného zákona;
3.2 V prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste I/64 počas realizácie
stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na príslušný
cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona;
3.3 Prípadné zmeny v projektovej dokumentácií (predovšetkým vo vzťahu k objektom
súvisiacim s cestou I/64) predložiť na OÚ ZA OCDPK.
4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydal vyjadrenie podľa § 27 ods.
1 písm. a) vodného zákona, v ktorom súhlasí so stavbou s uskutočnením stavby pod č. OUZA-OSZP3-2017/037525-002/Bar zo dňa 06.09.2017 za podmienok:
4.1 Pri realizácií stavby je nutné v čo najmenšej miere zasahovať do vodného toku;
4.2 V prípade potreby správcovi vodného toku umožniť vstup do ochranného pásma
vodného toku;
4.3 Pri realizácií stavby postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu brehov vodného toku.
Zároveň nesmie dôjsť k znečisťovaniu vodného toku a k negatívnemu vplyvu na životné
prostredie dotknutého územia;
4.4 Pri činnostiach, pri ktorých sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami, dodržiavať
povinnosti ustanovené v § 39 vodného zákona;
4.5 Zeminu, prípadne stavebný materiál, neskladovať v prietočnom profile vodného toku;
4.6 Všetky stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k zahataniu koryta vodného toku
a k jeho znečisteniu;
4.7 Po realizácií uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.
5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
podľa § 61 vodného zákona vydal súhlas podľa § 28 vodného zákona pod č. OU-ZA-OSZP32016/044532-002/Grf zo dňa 28.11.2016 za podmienky:
5.1 počas výstavby ako aj užívania predmetnej stavby musia byť dodržané ustanovenia §
39 vodného zákona, čím sa zabezpečí, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami tieto
nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
6. 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
3

č. 124/2006 Z.z.“) vydala odborné stanovisko č. 6621/2/2016 zo dňa 22.11.2016 s týmito
zisteniami, pripomienkami a upozorneniami, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese
výstavby (v realizačnej dokumentácii):
6.1 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom zariadení plynovom vykonať
úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláška č. 508/2009 Z.z.“) a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou
technickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
6.2 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.
7. Ministerstvo dopravy a výstavby, sekcia železničnej dopravy a dráh ako orgán
verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon č. 513/2009
Z.z.“) vydal záväzné stanovisko – súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy
s týmito podmienkami:
7.1 Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR, sekciou železničnej
dopravy a dráh, prípadné zmeny nesmú byť realizované ich bez predchádzajúceho povolenia;
7.2 Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie
železničného telesa;
7.3 Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou
dráhy;
7.4 Stavba v ochrannom pásme dráhy musí vyhovovať všetkým bezpečnostným
a protipožiarnym predpisom;
7.5 Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu;
7.6 Vlastník stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej
prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol
vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Železnice SR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813
61 Bratislava vydali stanovisko pod č. 21376/2017/O420-2 zo dňa 05.04.2017 s týmito
podmienkami:
8.1 Pred začatím samotných prác je nutné existujúce vedenie vytýčiť, súhlasne prerokovať –
dohodnúť technický dozor a následne začiatok oznámiť správcom vedení SMSÚ Vrútky Ing.
Albertovi (0903 232 878) a SMSÚ Žilina Ing. Barčíkovi (0903 907 681). Pri pretlakoch popod
železničnú trať dodržať predpísanú vzdialenosť od vedení ŽSR a ich ochranného pásma;
8.2 Počas realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky
v správe ŽSR a počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať
vplyvom železničnej prevádzky;
8.3 Stavebník zabezpečí, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných
zariadení a ochranu železničnej trate;
8.4 Akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené
realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
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9. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, vydali stanovisko pod č. 128/2017SŽTS/108-1b.06 zo dňa 28.03.2017 s týmito podmienkami:
9.1 V záujmovej oblasti sa nachádzajú trasy podzemných vedení v správe ŽSR. Je
potrebné, aby tieto trasy boli vytýčené pracovníkmi ŽSR, OR Žilina pred realizáciou presne
vytýčené;
9.2 Pred samotnou realizáciou prác je nutné zo strany zhotoviteľa iniciovať pracovné
stretnutia so zástupcami ŽSR a na základe dohody zabezpečiť technický dozor zo strany
príslušných zložiek OR Žilina.
10. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia elektrotechniky a energetiky (ďalej
len „ŽSR OR Žilina SEE“) vydali stanovisko pod č. 14-133/2017/SEE-TO/7a.08 zo dňa
29.03.2017 s týmito podmienkami:
10.1 stavebno-technické riešenie bezvýkopovou technológiou pretlakom môže byť
projektované a realizované len v súlade s predpisom ŽSR Z10, príloha č. 16, článok 1, 2, 8, 9,
10, 11 a 18;
10.2 Presné vytýčenie podzemných vedení je možné si objednať formou objednávky na
adrese: Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, Ul. 1 Čsl. brigády 46,
038 61 Vrútky. V objednávke na vytýčenie VN a NN podzemných vedení pri údaji Splatnosť
uviesť: 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Zodpovedným zamestnancom pre vytýčenie
podzemných vedení SMSÚ NaSpS a ŠpZ je: Gorcovský Jozef, mobil: 0911 852 012;
10.3 Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy, nariadenia a vyhlášky ohľadom
súbehu a križovania podzemných VN a NN vedení;
10.4 V prípade poškodenia telesa a dráhy, súčasti dráhy alebo narušenia funkcie zariadenia
dráhy bude za poškodenie uložená zhotoviteľovi pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z.
Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia,
náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené
s odstránením poškodenia;
10.5 Zhotoviteľ upozorní ŽSR OR Žilina SEE najmenej 15 dní pred začatím prác o ich
začatí;
10.6 Obnažené káble chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného
zamestnanca OR Žilina SEE pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, či káble neboli
mechanicky poškodené;
10.7 Trasa a priestorové uloženie podzemných vedení nesmie byť zmenené bez súhlasu
správcu;
10.8 Stavebník dodrží ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 251/2012
Z.z.“) najmä § 43 ods. 8 písm. a), b) a ods. 7 písm. a) týkajúce sa ochranných pásiem
a zákazov vykonávania určitých činností v nich.
11. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, oblastné riaditeľstvo, Sekcia oznamovacej
a zabezpečovacej techniky (ďalej len „ŽSR OR Žilina SOZT“) vydali stanovisko pod č. 126SOZT/2017-Ex zo dňa 24.03.2017 s týmito podmienkami:
11.1 Pre spresnenie trás podzemných vedení je porrebné vedenia vyťýčiť. Vytýčenie vedení
objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostaočnom časovom
predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 14 dní odo
dňa jej vystavenia.“ Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR
Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí byť priložené vypísané „Prehlásenie pre účely
posúdenia obchodného partnera“ v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR
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ŽSR č. 22239/2015/O310-2 zo dňa 23.11.2015. Po schválení objednávky riaditeľom OR
Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať SMSÚ OZT KT Žilina – Ing. Barčíka na tel. 0903
907 681.
11.2 Pri pretlakoch popod železničnú trať zvoliť umiestnenie štartovacích jám a hĺbku
pretlaku tak, aby nedošlo k poškodeniu vedení v správe OR Žilina SOZT, resp. v prípade
riadeného pretlaku dodržať predpísanú vzdialenosť od vedení a ich ochranného pásma.
11.3 Pri stavebných prácach sa nad trasami podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky
a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami;
11.4 Zhotoviteľ musí dodržať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom
pásme káblov (1,5 m, ako aj STN 73 6005);
11.5 V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie
oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za
poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta podľa zákona č. 513/2009 Z.z.. Zhotoviteľ bude
znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené
s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením
poškodenia.
12. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina (ďalej
len „SC ŽSK“) vydala stanovisko pod č. 25/2016/ SC ŽSK-157 zo dňa 28.11.2016 s týmito
podmienkami:
12.1 Práce na ceste III. triedy alebo v jej blízkosti je možné realizovať od apríla do 15.
októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa netvorili prekážky pri vykonávaní zimnej
údržby;
12.2 Termín prác v blízkosti cesty III. triedy vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať
zamestnanca SC ŽSK, Ing. Hruboš (tel. 0918 370 142), ktorý na mieste upresní požiadavky
SC ŽSK;
12.3 Nad cestou III. triedy dodržať potrebnú výšku vzdušného vedenia v súlade s platnou
STN;
12.4 Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky
(neskladovať materiál stavby a ostatné materiály na ceste);
12.5 V prípade, že dôjde k znečisteniu vozovky, je žiadateľ zodpovedný za vyčistenie cesty
bezprostredne po jej znečistení;
12.6 Označenie miesta dočasným dopravným značením, počas výkonu stavebných prác,
zabezpečí investor na vlastné náklady. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení
určuje OÚ ZA OCDPK na základe záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva PZ Žilina,
ODI;
12.7 Existujúce dopravné značky, ktoré by boli v rozpore s navrhovaným dočasným DZ,
musia byť zakryté a po skončení prác dané do pôvodného stavu;
12.8 Investor zodpovedá za všetky prípadné škody vzniknuté na majetku SC ŽSK alebo
tretích osôb v súvislosti s realizovaním predmetnej stavby;
12.9 Pri akomkoľvek zásahu do telesa cesty III. triedy požiadať správcu cesty o vyjadrenie.
13. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina vydala
stanovisko pod č. SSC/4998/2017/6470/4731 zo dňa 20.02.2017 s týmito podmienkami:
13.1 Trasa prípojky VN bude v stiesnených pomeroch uložená v nespevnenej časti cestného
telesa cesty I/64 min. v hĺbke 1,5 m pod úroveň terénu. V mieste vedenia trasy v súbehu
s cestou I/64 vo vzdialenosti 1,5 m od spevnenej časti vozovky uvažovať s uložením prípojky
do chráničky;
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13.2 Križovanie cesty I/64 realizovať technológiou pretláčania kolmo na os vozovky
uložením do oceľovej chráničky v minimálnej hĺbke 1,2 m. Montážne jamy pretlaku musia
byť umiestnené vo vzdialenosti min. 1,0 m za hranicou cestného telesa cesty I/64, dĺžka
pretláčanej chráničky bude v rovnakej dĺžke. V súbehu vedenia trasy prípojky s mostom č. 64100 musí byť dodržaná min. vzdialenosť 3,0 m od pôdorysného priemetu objektu.
13.3 Rešpektovať ustanovenia STN 73 6005. Správca prípojky (VN linka - NDS a VN linka
č. 253 - SSE-D) polohou vedenia technického vybavenia nesmie brániť údržbe, oprave
a modernizácií cesty I/64 a to ani s mechanizovanými prostriedkami a zhoršovať podmienky
bezpečnej a plynulej prevádzky na ceste;
13.4 SSC nebude zodpovedať za škody na prípojke VN vzniknuté údržbou, opravou
a modernizáciou cesty I/64;
13.5 Za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný zhotoviteľ.
Zhotoviteľ je zodpovedný za prípadné škody vzniknuté na cestnom telese cesty I/64 (napr.
poškodený kryt vozovky, odvodňovacie zariadenia, nespevnená krajnica, vybavenie
komunikácie a pod.) a za prípadné škody vzniknuté stavbou tretím osobám. Zhotoviteľ je
povinný na vlastné náklady vykonať nápravu;
13.6 Stavený a výkopový materiál nesmie byť skladovaný na telese cesty I/64. Prípadné
znečistenie vozovky počas stavebných prác je zhotoviteľ povinný ihneď odstrániť bez
vyzvania správcu. Po ukončení stavebných prác musí byť cestné teleso upravené v súlade s
platnou legislatívou;
13.7 Po ukončení výstavby stavebného objektu So 611-00 bude miesto zásahu do cestného
telesa zápisnične prevzaté zástupcom SSC, zároveň bude preložené porealizačné zameranie
objektu a dokumentácia jeho skutočnej realizácie v elektronickej (.pdf) a tlačenej forme.
14. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina (ďalej
len „SEVAK“) ako dotknutý orgán podľa § 140b stavebného zákona vydal stanovisko č.
O16370023643/LKo zo dňa 06.12.2016 s týmito podmienkami:
14.1 Pred zahájením akýchkoľvek prác je stavebník povinný v kolíznych úsekoch priamo
v teréne vytýčiť podzemné vedenia SEVAK. Vytýčenie vykoná cez na základe objednávky
SEVAK (Ing. Hyčko tel. 0907 020 456). Vodovodné prípojky a vodomerné šachty sú
majetkom napojených nehnuteľností. Informácie o týchto objektoch poskytnú majitelia
nehnuteľností;
14.2 Dodržať minimálne vzdialenosti určené k ochrane vodovodného potrubia. V zmysle
§19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu v šírke 1,5 m (do DN 500 mm
vrátane) a v šírke 2,5 m (nad DN 500 mm) pôdorysného bočného okraja kanalizačného
potrubia na obe strany;
14.3 V pásme ochrany je zakázané znižovať krytie potrubia a vykonávať zemné práce,
terénne úpravy, stavby, umiestňovať konštrukcie – iné podobné zariadenia, vykonávať
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV alebo, ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
Prípadnú kolíziu s inžinierskych sieťami riešiť samostatne s príslušným prevádzkovým
majstrom (HS vodovodov);
14.4 V kolíznych úsekoch upraviť do úrovne budúcej nivelety terénu poklopy verejných
inžinierskych sietí. Ich funkčnosť preveriť pri kolaudácií stavby za prítomnosti pracovníka
z prevádzky SEVAK.
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15. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
(ďalej len „SSE-D“) vydala vyjadrenie k zmene stavby pod č. 1101/Oč/599-2017 zo dňa
2017-11-27 s touto podmienkou:
15.1 V prípade preložky energetických zariadení SSE-D, ako ich majiteľ si vyhradzuje
právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Schválenie
musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V otázke
zabezpečenia uvedeného súhlasu je potrebné sa obrátiť na útvar Správa siete.
16. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava vydal vyjadrenie pod č. ET/MM16/1233
zo dňa 16.11.2016 s touto podmienkou:
16.1 Stavba zasahuje (nachádza sa v blízkosti) podzemného telekomunikačného vedenia
v správe Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina a Energotel, a.s., Bratislava, ktoré sú
informatívne zakreslené v PD. Pre presné určenie telekomunikačného zariadenia je potrebné
požiadať o vytýčenie.
17. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany,
Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany ako správca vodných tokov stanovisko č. CS SVP OZ
PN 1916/362/CZ 33778/2016 zo dňa 29.11.2016:
17.1 Dodržať minimálne krytie pod dnom vodných tokov 1,5 m;
17.2 Štartovacia a cieľová jama bude vždy umiestnená za ochrannými pásmami vodných
tokov, pre drobné vodné toky min. 4,0 m od brehových čiar (Lietavka) a pri vodohospodársky
významných vodných tokoch min. 6,0 m od brehových čiar vodných tokov (Rajčianka);
17.3 Štartovacie a cieľové jamy písomne záznamom odsúhlasiť a potvrdiť – Ing. Gábor, tel.
0903 403 220;
17.4 Všetky križovania vodných tokov budú viditeľne vyznačené v teréne signalizačnými
výtyčkami;
17.5 Križovanie vodného toku Lietava elektrickou prípojkou VN zosúladiť s návrhom
križovania verejného vodovodu s obcou Lietavská Lúčka tak, aby bolo dodržané min. krytie
1,5 m a dodržané vzdialenosti ochranných pásiem vodných tokov Lietavky a Rajčianky;
17.6 Podperné body vzdušného elektrického vedenia budú umiestnené v súbehu s vodným
tokom Rajčianka mimo jeho ochranného pásma, ale v zmysle vypracovaných máp
povodňového ohrozenia budú tieto podperné body v prípade zvýšených prietokov zatápané,
k.ú. Lietavská Lúčka;
17.7 Odovzdanie staveniska oznámiť Správe povodia stredného Váhu I Púchov – Ing.
Gábor, Zástupcu prizvať ku kolaudačnému konaniu;
17.8 PD skutočného prevedenia všetkých križovaní a súbehov vodných tokov odovzdať aj
v digitálnej forme Správe povodia stredného Váhu I Púchov, pri kolaudačnom konaní;
17.9 Ostatné podmienky SVP uplatnené v stavebnom konaní zostávajú v platnosti.
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia
stredného Váhu I Púchov, č. budovy 1/97, 020 71 Nimnica ako správca vodných tokov
stanoviskom č. CS SVP OZ PN 2702/2016/72 zo dňa 16.12.2016:
18.1 Dodržať ochranné pásma vodohospodársky významných tokov podľa vodného zákona.
Prístupové pásmo je vo vzdialenosti min 10,0 m od brehovej čiary vodohospodárky
významného vodného toku, ochranné pásmo vodohospodárky významných vodných tokov je:
6,0 m pri šírke medzi brehovými čiarami 10,0 až 50,0 m; 10,0 m pri šírke medzi brehovými
čiarami väčšou ako 50,0 m; 10,0 od vzdušnej päty ochrannej hrádze. Drobné vodné toky majú
prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 5,0 m od brehovej čiary vodného toku; ochranné pásmo
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4,0 m pri vodných tokoch so šírkou medzi brehovými čiarami do 10,0 m a 6,0 m pri vodných
tokoch so šírkou medzi brehovými čiarami do 10,0 až 50,0 m;
18.2 V zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov k realizačným prácam vo vodnom toku vyhotoviť povodňový plán zabezpečovacích
prác najneskôr do zahájenia realizačných prác s odsúhlasením na SVP, š.p., OZ Piešťany: p.
Uváčik , tel: 0903 460 612 a následným povolením OÚ ZA, OSŽP, oddelenie štátnej vodnej
správy;
18.3 Križovanie vodných tokov viesť v chráničke s min. hĺbkou uloženia 1,2 m pod dno
koryta vodného toku;
18.4 Bezodplatne poskytnúť SVP, š.p. porealizačné zameranie skutočného prevedenia
preložiek korýt vodných tokov v digitálnom formáte (dxf, dwg, dgn...);
18.5 Na pozemky vo vlastníctve SR – SVP, š.p. najneskôr do kolaudačného konania
uzatvoriť zmluvný vzťah na odbore správy majetku OZ Piešťany (platí pre zásah stavby
a jednotlivých stavebných objektov na pozemky v ich vlastníctve);
18.6 Prebytočnú vyťaženú zeminu ako i stavebný materiál počas výstavby neukladať
a neskladovať vo vodných tokoch;
18.7 K zahájeniu stavby, ku kontrolným dňom a k ukončeniu prác prizvať zástupcu SVP,
š.p., SPSV I., Úseková kancelária Žilina – Ing. Gábor, tel. č. 041/764 53 14, 0903 403 220.
19. Slovenská energetická prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
vo svojom stanovisku č. PS/2016/018096 zo dňa 25.11.2016 súhlasila so zmenou stavby
s týmito podmienkami:
19.1 všetky kovové časti stavby v ochrannom pásme uzemniť v zmysle príslušných STN;
19.2 vykopanú zeminu skladovať mimo ochranného pásma vedenia V495;
19.3 v prácach v ochrannom pásme vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou
osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky
elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme;
19.4 počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti
práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani narušeniu bezpečnej
a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia
príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného
priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia.
V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie znovu vypnúť a uzemniť;
19.5 práce a samotnú prevádzku v ochrannom pásme vykonať v zmysle zákona č. 251/2012
Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných
činností v znení neskorších, STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101,
STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 200-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných
nadväzujúcich noriem;
19.6 stavebník oznámi termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia V495 min. 14 dní
pred začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Stred, ES Sučany, Ing. Dušan Živcic,
tel. 0907 135 626.
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.
9

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 objekty stavby uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia listom č. 5535/2018-2910/8582-00 zo dňa 11.07.2018
doručeným dňa 06.08.2018 a doplnenú dňa 24.08.2018 listom č. 6710/2018-2910/8582-00 zo
dňa 22.08.2018.
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.
Zmena stavby na objekte 611-00 sa bude realizovať aj na nových záberoch pozemkov,
ku ktorým preukázal stavebník vlastnícke alebo iné právo podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č.
669/2007 Z.z. a podľa § 2 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z.z. doklady preukazujúce začatie
vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení na trvalý záber
v katastrálnom území Porúbka na parc.č. KN-E 1273/3 a 3011, a na dočasný záber
v katastrálnom území Porúbka na parc.č. KN-E 533, v katastrálnom území Lietavská Lúčka
na parc.č. KN-E: 1051/2, 1053, 1054, 1057, 1059, 1060, 1351/1, 1327/1, 1440, 1328/1 a na
parc.č. KN-C: 1172/4, 1172/5, 1128/8, 1127/3, 1174/137, 1174/118, 1174/119, 1174/121,
1174/164, 1174/139, 1174/180, 1174/181, 1182/312, 1174/179, 1174/105, 1174/107,
1174/108, 1174/182, 1174/183, 1174/184, 1174/178.
K žiadosti bolo doložené záväzné stanovisko Okresného úradu Žilina, odbor výstavby
a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2016/044556-1/Pál zo dňa 16.11.2016 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-512-204/2016 zo dňa 15.11.2016, Ministerstvo vnútra SR, sekcia
informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti SR č. SITB-OT2-2016/000292-034 zo dňa
15.11.2016, Žilinský samosprávny kraj č. 05632/2016/OSaÚP-6 zo dňa 11.11.2016,
Dopravný úrad, divízia civilného letectva zo dňa 15.11.2016, obec Rosina č. OcÚ-20441/2016 zo dňa 25.11.2016, Obec Porúbka č 316/2016 zo dňa 15.11.2016, obec Lietavská
Lúčka č. OcÚ-2016/000028/1475/Šm zo dňa 30.11.2016, obec Višňové č. O 358/2016zo dňa
21.11.2016, Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia pod č. OU-ZA-OKR12016/004660-032 zo dňa 10.11.2016, Hydromeliorácie, š.p. č. 6044-2/120/2016 zo dňa
11.11.2016, Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s. zo dňa 08.02.2018, , SWAN, a.s. č. ž-swan9337/2016 zo dňa 15.11.2016.
Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, vydal rozhodnutie pod č. OU-ZA-PLO2018/019848-02/Sá zo dňa 18.05.2018, ktorým natrvalo odňal poľnohospodársku pôdu podľa
§ 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. a súhlas podľa § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z.
s použitím poľnohospodárskych pozemkov na nepoľnohospodársky zámer po dobu kratšiu
ako 1 rok pod č. OU-ZA-PLO-2018/024748-02/Sá zo dňa 29.06.2018.
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MŽP SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor
enviromentálneho posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len MŽP SR“) vydalo
podľa § 29 ods. 11 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. 1981/2017-1.7/dj zo dňa 12.05.2017,
podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať. Záverečné stanovisko vydalo MŽP
SR na stavbu Diaľnica D1 v úseku Višňové – Martin dňa 17.03.1997.
Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 22872/2018/SCDPK/66321 zo dňa 03.09. 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
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 04.09. –
19.09.2018, v meste Vrútky v dňoch 07.09 – 24.09.2018, v meste Martin v dňoch 10.09.25.09.2018, v obci Višňové v dňoch 13.09. – 28.09.2018, v obci Rosina v dňoch 07.09. –
22.09.2018, v obci Lietavská Lúčka v dňoch 07.09. – 22.09.2018, v obci Lipovec v dňoch
10.09. – 25.09.2018. 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. 943-2172/2018 zo dňa 25.09.2018 bez
pripomienok a MŽP SR č. 7448/2018-1.7/dj-1 zo dňa 03.10.2018, 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.
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 Oslobodenia podľa položky 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 42059950
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
30845572
45. MV SR, Prezídium H a ZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, IČO 678678
46. MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 678678
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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