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ROZHODNUTIE 

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 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. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych 

opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona       

NR SR č.162/1995 Z.z. o  katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) 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 vydáva rozhodnutie,  ktorým   

 

p o v o ľ u j e 
 

podľa § 66 stavebného zákona  Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 

Bratislava  (ďalej len „stavebník“) stavebné objekty :  

 

202-00  Výstavba mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, ľavý most 

791-00  Preložka káblov ISD v km 284,250 D1 

stavby :  D1 Diaľničný most e. č. D1-229 Podbanské, ľavý most (ďalej len „stavba“) 

 

Objekty stavby sa nachádzajú : 

v  katastrálnom území:  Liptovský Peter 

v okrese:   Liptovský Mikuláš 

kraj:    Žilinský 

 

podľa priložených geometrických plánov na pozemkoch s parcelnými číslami : 

 

Trvalý záber : k.ú Liptovský Peter 

KN-C : 4447/20, 4447/21, 4447/27, 4447/30, 4447/31, 4447/32, 4448/27, 4448/28, 4448/29, 

4448/30, 4448/31, 4448/32, 4449/22, 4449/23, 4449/24, 4449/25, 4449/26, 4449/27, 4449/91, 

4449/92. 

 

Druh, účel a miesto stavby : 

Je to stavba, ktorá bude slúžiť motoristickej verejnosti.  

Účelom stavby je vybudovanie nového diaľničného mosta (ľavý most) ako náhrada za 

jestvujúci, ktorého stupeň stavebno-technického stavu mostnej konštrukcie bol podľa výsledkov 

diagnostiky (podľa TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií, Mosty a TP 077 

Systém hospodárenia s mostami) určený na VII - havarijný stav. Navrhnuté bolo kompletné 

odstránenie celej existujúcej mostnej konštrukcie z dôvodu havarijného stavu a nahradenie 

novým mostným objektom. Cieľom je vybudovanie nového mosta na diaľnici D1 nad cestou 

II/537 v križovatke Podbanské, ktorý je navrhnutý podľa aktuálne platných technických noriem, 

pričom smerové aj výškové osadenie stavby ostáva bezo zmeny. Na odstránenie pôvodnej stavby 

bolo špeciálnym stavebným úradom vydané rozhodnutie č. 10533/2019/SCDPK/20307 zo dňa 

07.03.2019, právoplatné dňa 23.04.2019. 
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 Uvedená stavba si nevyžaduje nové zábery pozemkov oproti záberom, na ktorých bola 

stavba pôvodne zrealizovaná. Vlastníkom pozemkov zabratých stavbou je stavebník. 

 

202-00  Výstavba mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, ľavý most 

Mostný objekt sa nachádza v mieste kríženia diaľnice D1 a cesty II/537 v križovatke Podbanské 

v extraviláne obce Liptovský Peter a prevádzaná komunikácia je v šírkovej kategórii D 26,5 

s výjazdným pruhom križovatkovej vetvy. Minimálna podchodná výška pod mostom bude           

5,20 m. Mostný objekt je navrhnutý ako 5-poľový s celkovou dĺžkou 150,05 m, nosná 

konštrukcia je navrhnutá monolitická, dvojtrámová s predpätého betónu a zo statického hľadiska 

nosná konštrukcia pôsobí ako spojitý staticky neurčitý nosník a tvorí jeden dilatačný celok.  

 

791-00  Preložka káblov ISD v km 284,250 D1 

Jedná sa o existujúce káble informačného systému diaľnic (ISD), vedené za ľavou krajnicou  za 

zvodidlom ľavého pásu diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš - Važec, dočasne uložené 

v kurugovaných rúrach uchytených na stĺpikoch zvodidiel na ľavej rímse pravého mosta. 

Nakoľko existujúci ľavý most bude celý zbúraný a vybudovaný bude nový most, budú dočasne 

preložené káble ISD vrátené a zavesené na nový ľavý most D-229 do konečnej trasy. Existujúce 

káble ISD sa zrušia a nahradia novými, uloženými do novej káblovej chráničky.  

 

 

I. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené 

v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov : 

 

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia 

enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, vydalo  rozhodnutie vydanom v zisťovacom konaní č. 4840/2020-1.7/rc-R 

zo dňa 09.03.2020, v ktorom stanovilo nasledovné podmienky na eliminovanie alebo 

zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie :  

1.1. Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti v záujme ochrany obyvateľstva pred hlukom  

využívať všetky technické a technologické postupy, ktoré majú eliminovať všetky riziká 

ohrozenia zdravého stavu obyvateľstva, negatívne sociálno-ekonomické dopady, pohodu 

a kvalitu života, resp. stav životného prostredia; 

1.2. Pri zaobchádzaní zo znečisťujúcimi látkami je potrebné urobiť také opatrenia, aby nevnikli 

do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu; 

1.3. Pri výstavbe zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie, minimalizovať nevyhnutný 

manipulačný priestor a zostávajúcu vzrastlú zeleň zabezpečiť pred poškodením. 

 

2. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

podľa § 7 zákona č, 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov vydalo súhlasné stanovisko č. ÚSMŠ-29-149/2019 zo dňa 31.10.2019 s týmito 

podmienkami : 

2.1. Pri realizácii stavby zabezpečiť prejazdnosť/obslužnosť diaľnice D1 a jej privádzačov 

a pozemnej komunikácie II/537 v minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m 

(záujmové dôvody Ozbrojených síl SR); 

2.2. Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej výstavby s obmedzeniami 

dopravy v úsekoch; 

2.3. V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby dodržať 

postup podľa § 7 a § 24 ods. e) cestného zákona a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);  

2.4. Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení voprad oznámiť 

na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail : 

dicvd@mil.sk; 
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3. MDV SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej 

infraštruktúry, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava vydalo určenie dopravných značiek 

a dopravných zariadení č. 31008/2020/SCDPK/98995 zo dňa 15.12.2020 so súhlasom 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. PPZ-ODP2-2020/030900-016 zo dňa 14.12.2020 

s týmito podmienkami : 

3.1. Úroveň zachytenie zábradľového zvodidlá požadujeme v súlade s tab. č. 7 TP 010 

Zvodidlá na pozemných komunikáciách zvýšiť na úroveň zachytenia H3. 

3.2. Použité dopravné značky a dopravné zariadenia budú v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vyhláškou č. 30/2020 Z.z o dopravnom značení, STN 01 8020 Dopravné značky 

na pozemných komunikáciách a TP 010. 

3.3. Osadené dopravné značky a dopravné zariadenia budú spĺňať podmienky zákona 

č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov 

a vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a 

systémy posudzovania parametrov. 

3.4. Realizácia dopravného značenia a dopravných zariadení bude zabezpečená odborne 

spôsobilou osobou podľa §45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

3.5. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem, 

stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť. 
 

4. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Okresný dopravný 

inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš vydal v zmysle § 2 ods. 1, písm. 

j) a § 3 zákona č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov vyjadrenie 

č. ORPZ-LM-ODI-77-129/2019 zo dňa 21.11.2019 s týmito podmienkami : 

4.1. Práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej 

dotknutá bezpečnosť a plynulosť na dotknutých komunikáciách; 

4.2. Rešpektovať v plnej miere stanovisko SC ŽSK vzťahujúce sa k ceste II/537; 

4.3. Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť na ODI Liptovský Mikuláš, 

tel. 0961453511 alebo 0961453510; 

4.4. Dopravné značenie (zariadenie) bude zhotovené a umiestnené v súlade s vyhláškou MV 

SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež v súlade 

s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách; 

4.5. Stavebník zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia (zariadenia). 

4.6. ODI si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť dočasné dopravné značenie alebo 

stanoviť dodatočné podmienky alebo podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť 

a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem. 

 

5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš vydal záväzné stanovisko č. OU-

LM-OCDPK-2020/000951-002 zo dňa 21.02.2020 s touto podmienkou : 

5.1. V plnej miere dodržať stanovisko SCŽSK č. 45/2019/SCŽSK-287 zo dňa 31.10.2019 

a stanovisko ODI ORPZ Liptovský Mikuláš č. ORPZ-LM-ODI-77-129/2019 zo dňa 

21.11.2019 

 

6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vrbická 1933, 031 01 

Liptovský Mikuláš vydal podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 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.“) vyjadrenie č. OU-LM-OSZP-2020/009768-002 zo dňa 23.09.2020 s 

týmito podmienkami : 
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6.1. Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých 

recyklovateľných druhov odpadov (150101, 150102, 170405), ktoré vznikajú pri realizácii 

stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a  vyhovujúce zneškodnenie 

nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. a vyhláškou č. 371/2015 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na 

vyhovujúcej skládke. 

6.2. Využiteľné stavebné odpady (napr. 170101, 170107, 170302) je pôvodca povinný 

odovzdať na zhodnotenie zariadeniu na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré 

prevádzkujú oprávnené organizácie (napr. ISO s.r.o. Lipt. Mikuláš, Prima Slovakia Lipt. 

Mikuláš – drvením). Pokiaľ uvedené organizácie nebudú môcť zabezpečiť ich 

zhodnotenie, len potom môžu byť vyvezené na riadenú skládku. 

6.3. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) 

bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o 

množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. 
 

7. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1933, 031 01 Liptovský Mikuláš vydal podľa § 

9  ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“) záväzné stanovisko č. OU-LM-OSZP-2-

2020/009966-02 zo dňa 18.09.2020 s týmito podmienkami : 

7.1. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa § 47 a § 48 zákona  

č. 543/2002 Z.z. 

7.2. O prípadnom výrube drevín je potrebné rozhodnúť v samostatnom konaní ešte pred 

vydaním rozhodnutia, ktorým sa stavba povoľuje (v zmysle § 103 ods. 5 zákona č. 

543/2002 Z.z. 

7.3. Pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na 

okolité prírodné prostredie. 

7.4. Pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným 

spôsobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému. 

7.5. V prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do 

pôdy, vody a horninového prostredia. 

7.6. Pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov 

rastlín do okolia. 

7.7. V prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná 

stavebník na vlastné náklady ich odstránenie. 

7.8. Po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu. 
 

8. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina vydala 

vyjadrenie č. 45/2019/SCŽSK-287 zo dňa 31.10.2019 k realizácii stavby s nasledovnými 

podmienkami : 

8.1. Počas stavebných prác bude cesta II/537 súčasťou staveniska, prípadne bude využívaná 

ako stavenisková komunikácia. Pri odovzdaní staveniska bude vykonaná prehliadka 

dotknutého úseku cesty a správca cesty vykoná kamerový záznam stavu cesty a jej 

príslušenstva; 

8.2. Pred preberacím konaním dokončeného diela bude vykonaná kontrola cesty II/537 a jej 

príslušenstva v lokalite staveniska. Prípadné škody odstráni stavebník na náklady stavby; 

8.3. Ku kolaudačnému konaniu stavby SO 202-00 predloží stavebník stavebnému úradu 

„Preberací protokol o prevzatí stavebného úseku cesty“ o odovzdaní a prevzatí stavebného 

úseku cesty II/537 medzi stavebníkom a SC ŽSK. Bez kladného stanoviska správcu cesty 

nebude vydané kolaudačné rozhodnutie. 

 

9. Obec Liptovský Peter, Liptovský Peter 100, 033 01 Liptovský Peter vydala vyjadrenie č. 

LP/210/2019 zo dňa 25.11.2019 k realizácii stavby vyjadrenie č. LP/42/2020 zo dňa 

28.04.2020 k náhradnej výsadbe zelene s nasledovnými podmienkami : 
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9.1. Striktne zabezpečiť aby stavenisková doprava a práce, ktoré budú spôsobovať hluk neboli 

vykonávané počas dní pracovného pokoja a počas večerného a nočného pokoja a kľudu; 

9.2. Zabezpečiť obmedzenie nadmernej prašnosti pri výstavbe mosta, hlavne pri dovoze 

a odvoze materiálu. V prípade potreby zabezpečiť kropenie prašných povrchov. 

9.3. Vysadiť krovité porasty na parcele č. KN-E 2007/2 – cesta vedúca extravilánom obce 

k miestnemu cintorínu a borovicu lesnú v počte 5 ks na parcelách patriacich obci. Ostatné 

dreviny navrhuje vysadiť pri diaľničnom moste. 

 

10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vydala vyjadrenie 

č. 4600055138 zo dňa 13.11.2019 k realizácii stavby s nasledovnými podmienkami : 

10.1. Od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z 

a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od 

krajného vodiča na každú stranu 10 m). Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť 

uzemňovacej sústavy; 

10.2. Trasu podzemných vedení je potrebné vytýčiť; 

10.3. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov 

a križovaní; 

10.4. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800159 000. 

10.5. Upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 

 

11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611929388 zo dňa 18.10.2019 

s týmito podmienkami : 

11.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona č. 351/2011 

Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon      

č. 351/2011 Z.z.“) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 o ochrane proti 

rušeniu zákona č. 351/2011 Z.z.; 

11.2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné č. 

v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu 11.3; 

11.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí vyzvať spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí; 

11.4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť 

priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 

projektant; 

11.5. Stavebník v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzavrie dohodu o podmienkach 

prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia 

dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK; 

11.6. V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka o zákaze zriaďovania 

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení. 

11.7. Je potrebné zo strany stavebníka zabezpečiť nadzemnú sieť vo vlastníctve Slovak 

Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o proti jej poškodeniu alebo narušeniu 

ochranného pásma; 

11.8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z.; 
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11.9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 

zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 

stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 

záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. 

rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto 

upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov 

týchto zariadení; 

11.10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/viadrenia/. Vytýčenie bude zrealizovane do 

troch týždňov od podania objednávky. 

11.11. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s.; 

11.12. Stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.; 

11.13. Slovak Telekom, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie 

dát v elektronickej forme  nezbavuje stavebníka povinnosti požiadať o vytýčenie; 

11.14. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 

povinný zabezpečiť : 

 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a.s.; 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomuni-

kačného vedenia; 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomuni-

kačného vedenia; 

 V lokalite stavby je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner Ing. Rastislav Rusnák, 

teletandem@mail.t-com.sk, tel. 0911775186; 

11.15. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou; 

11.16. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 

zabezpečí: 

 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu; 

 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 

jeho ochranu stanovené; 

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 

terénu; 

 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje); 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia; 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 0800123777; 



7 

 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

11.17. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST; 

11.18. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk); 

11.19. Stavební dodrží platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu. 
 

 

II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky : 

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „D1 Diaľničný most e. č. 

D1-229 Podbanské, ľavý most“ vypracovanej SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 64, 821 05 

Bratislava číslo zákazky 1911 z 02/2020 overenej špeciálnym stavebným úradom pre 

diaľnice a rýchlostné cesty v stavebnom konaní. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas 

výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, je stavebník 

povinný včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny 

stavby pred dokončením podľa § 68 stavebného zákona. 

2. Pri realizácii stavby je nutné dodržať: 

- platné technické normy a technologické predpisy, 

- ochranu verejných záujmov a životného prostredia, 

- platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. 

3. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou „Stavba povolená“ 

s uvedením týchto údajov: 

- názov stavby 

- stavebník  

- zhotoviteľ stavby 

- zodpovedný stavbyvedúci 

- názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane č. rozhodnutia. 

4. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych 

sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa 

príslušných noriem a predpisov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných TKM 

vedení, zariadení a trakčných,  kanalizačných a plynových vedení musí stavebník 

vykonávať ručne bez používania strojných mechanizmov. 

5. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo 

právnickou osobou na to oprávnenou. 

6. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa 

druhej časti, oddielu 3 stavebného zákona, podľa vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia 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. Počas realizácie stavby budú použité 

stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a vyhlášky č. 162/2013 Z.z. 

Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov stavebník predloží ku 

kolaudácii. 

7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu 

stavebnému úradu začatie stavby. 

8. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, 

ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch, 

zariadeniach a pozemkoch počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej 

škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu. 

9. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií  

využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti (nánosom 

blata) a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  
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10. Stavebné objekty budú ukončené v termíne do 02/2022. V prípade, že stavebník nebude 

schopný v uvedenom termíne ukončiť výstavbu, požiada v dostatočnom časovom 

predstihu, ešte pred uplynutím termínu ukončenia výstavby, špeciálny stavebný úrad 

osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu 

v zmene termínu ukončenia stavby. 

11. Stavebník zabezpečí na stavbe autorský dozor pri vybraných činnostiach. 

12. Zhotoviteľ stavby bude vybraný na základe verejnej súťaže. Stavebník oznámi 

špeciálnemu stavebnému úradu zhotoviteľ hneď po podpísaní zmluvy o dielo. 

13. Po ukončení stavebných prác, stavebník písomne podá na špeciálny stavebný úrad návrh 

na začatie kolaudačného konania podľa §79 stavebného zákona a podľa §17 a §18 

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 o niektorých ustanoveniach stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov. 

14. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania okrem náležitostí uvedených v bode 14. 

sú aj : 

- údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od 

nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, 

- statické posúdenie dokončenej stavby z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosných 

konštrukcii a z hľadiska bezpečnosti pri užívaní stavby. 

 

Stavebník je za vydanie stavebného povolenia oslobodený od zaplatenia správneho poplatku 

podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona 

č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava podal listom 

č. 7719/53347/30601/2020/Pe zo dňa 07.07.2020, ktorý bol doručený na ministerstvo dňa 

05.08.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty SO 202-00 Výstavba 

mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, ľavý most a SO 791-00  Preložka 

káblov ISD v km 284,250 D1 stavby „D1 Diaľničný most e. č. D1-229 Podbanské, ľavý most“. 

Dňa 30.01.2019 vydal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor výstavby a bytovej politiky, 

Vysokoškolákov 8556/33b, 010 01 Žilina pod č. OU-ZA-OVBP2-2019/009480-1/Pál záväzné 

stanovisko podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona a v súlade s § 140b, v ktorom dospel k záveru, 

že nahradením jestvujúceho mosta novým v úseku diaľnice D1 Liptovský Hrádok – Hybe, ktorý 

bol v minulosti riadne územne umiestnený, povolený a aj skolaudovaný, nedôjde k zmene 

šírkového usporiadania diaľnice ani k zmene smerového a výškového riešenia, nevyžaduje si 

vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. 

Stavebník predložil  špeciálnemu stavebnému úradu okrem žiadosti o stavebné povolenie aj 

rozhodnutie MDV SR, sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odboru špeciálneho 

stavebného úrad pre diaľnice, č. 10533/2019/SCDPK/20307 zo dňa 07.03.2019, ktorým sa 

povolilo odstránenie jestvujúceho diaľničného mosta ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most; 

rozhodnutie MDV SR, sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. 18228/2020/ 

SCDPK/49909 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa povolil výrub drevín priľahlých k diaľnici D1. 

Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. 23409/2020/SCDPK/77708 zo dňa 

09.10.2020, začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom 

štátnej správy a samosprávy. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe 

pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, 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 o začatí stavebného konania stavebný úrad určil podľa § 3 
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ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány mohli 

vyjadriť k navrhovanej stavbe. Zároveň bolo začatie konania oznámené účastníkom konania 

verejnou vyhláškou v dotknutých obciach, na úradnej tabuli, na Centrálnej ústrednej 

elektronickej tabuli a na webovom sídle MDVRR SR. 

Na stavbu vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, odbor enviromentálneho 

posudzovania rozhodnutie zo dňa 09.03.2020 č. 4840/2020-1.7/rc-R, v ktorom rozhodlo, že 

zmena navrhovanej činnosti 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 (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“). Toto rozhodnutie bolo potvrdené rozhodnutím 

ministra životného prostredia SR rozhodnutím č. 8588/2020-1.1 28524/2020 zo dňa 28.09.2020. 

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia zaslalo 

záväzné stanovisko č. 4840/2020-1.7/rc 52242/2020 zo dňa 19.10.2020, v ktorom konštatuje, že 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „D1 Diaľničný most e.č. D1-229 Podbanské, 

ľavý most“ v členení na stavebné objekty SO 202-00 a 791-00 je v súlade so zákonom o 

posudzovaní vplyvov a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania 

vplyvov na životné prostredie vydaným v zisťovacom konaní č. 4840/2020-1.7/rc-R zo dňa 

09.03.2020 potvrdeným rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 

8588/2020-1.1 28524/2020 zo dňa 28.09.2020  a jeho podmienkami.  

V konaní neboli podané námietky účastníkov konania a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť. 

K projektu stavby sa vyjadrili bez pripomienok a námietok tieto orgány štátnej správy, 

samosprávy a organizácie : 

 MV SR PPZ, odbor dopravnej polície, vydalo stanovisko č. PPZ-ODP2-2019/060411-002 zo 

dňa 26.11.2019. 

 OU Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany 

ovzdušia vydal vyjadrenie č. OU-LM-OSZP-2 020/009771-002 zo dňa 27.08.2020. 

 OU Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy 

vydal vyjadrenie podľa § 28 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) č. OU-LM-OSZP-

2 020/009835-002 zo dňa 08.09.2020. 

 OU Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia vydal záväzné stanovisko č. OU-LM-OKR-

2019/013670-002 zo dňa 31.10.2019. 

 Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina vydalo vyjadrenie 

KRHZ-ZA-2019/000059-005 zo dňa 04.11.2019. 

 SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vydala vyjadrenie č. 

TD/EX/1525/2019/Po zo dňa 28.10.2019. 

 Orange Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., UC 2 Banská Bystrica vydala vyjadrenie č. BB-

2734/2019 zo dňa 30.10.2019. 

 Energotel a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina vyjadrenie č. ET/MM19/1311 

zo dňa 28.10.2019. 

 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, vyjadrenie 

č. 8076/2019/MH zo dňa 30.10.2019. 

 IMAFEX, s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, vyjadrenie JK-VY-20191022 

zo dňa 22.10.2019. 

 PROFI-NET, s.r.o., ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, vyjadrenie zo dňa 0.11.2019. 

 

V uskutočnenom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 

stavebného zákona a zistil, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené 

či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania 

nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e 
 

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 

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. 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. 

2. Zainteresovaná verejnosť podľa § 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 rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní č. 4840/2020-1.7/rc-R zo dňa 

09.03.2020 a rozhodnutia ministra č. sp. 8588/2020-1.1, č. 28524/2020 zo dňa 28.09.2020 

právoplatného dňa 01.10.2020. 

3. Národná diaľničná  spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 

4. SHP SK s. r.o., Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, IČO 44938209  

5. Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, 033 01 Liptovský Peter č. 100 (IČO 00620581)                      

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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Na vedomie : 

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, vrátane príloh podľa § 140 stavebného zákona  

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a krajiny, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1,             

812 35 Bratislava, IČO 42181810 

3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, PPZ, ODP, Račianska 45, 812 72 Bratislava,            

IČO 00151866 

4. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia  informatiky, telekomunikáciía 

bezpečnosti, odbor telekomunikácií,  Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 

5. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium hasičského a záchranného zboru, 

Drieňová 22, 826 86 Bratislava, IČO 00151866 

6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ÚCLaSMŠ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 

IČO 30845572_0015   (č. schránky: E0006759403)     

7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava (C 231, C232) 

8. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 

Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava (D 400) 

9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov č. 1, 

010 01 Žilina, IČO 00151866 

10. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, 

Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO 00151866 

11. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 00151866 

• úsek štátnej správy ochrany prírody a posudzovania vplyvov na ŽP 

• úsek štátnej vodnej správy 

• úsek štátnej správy odpadového hospodárstva 

• úsek štátnej správy ochrany ovzdušia 

12. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. osloboditeľov 1, 031 01 

Liptovský Mikuláš, IČO 00151866 

13. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO 00151866 

14. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. 

osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 00151866 

15. Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši, ODI, Komenského 841, 031 46 Liptovský 

Mikuláš, IČO 00151866 

16. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina, IČO 31755194 

17. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427 

18. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO 42054575 

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, P. O. BOX 10, 

Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO 00607215 

20. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151 

21. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 

22. SPP Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739 

23. ENERGOTEL, a. s.  Miletičova 552/7,  821 08 Bratislava, IČO 35785217 

24. Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 

36672441 

25. IMAFEX, spol. s r. o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36396567 

26. Profi-Net, s. r. o., Ul. 1. mája 709/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 

27. Michlovský spol. s. r. o., UC 2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 

974 05 Banská Bystrica, IČO 36230537  

28. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270 

29. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky: 

 

 
 

Dátum vyvesenia: ....................           ........................................................ 
                                                             Podpis a odtlačok úradnej pečiatky  
 

 

 

Dátum zvesenia: ......................             ........................................................     
                                                               Podpis a odtlačok úradnej pečiatky   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Surový              tel. 5949 4335             e-mail: miloslav.surovy@mindop.sk 
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