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

č.23293/2017/SCDPK-69554

Bratislava 20.09.2017

Stupeň dôvernosti :VJ

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“), ako špeciálny stavebný
úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty 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
povoľuje
podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením
na stavbu : Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová (ďalej len „stavba“)
stavebníkovi : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.
(ďalej len „stavebník“).
Stavba sa nachádza :
v katastrálnych územiach: Švošov, Hubová, Hrboltová (Ružomberok), Likavka, Martinček,
Lisková, Ivachnová, Liptovský Michal,
v okrese:
Ružomberok,
kraj:
Žilinský,
Stavba bola povolená rozhodnutím č. 01671/2009/SCDPK-9414 zo dňa 06.03.2009, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2009 a rozhodnutím č. 03521/2013/SCDPK-03773 zo dňa
24.01.2013 bol predĺžený termín dokončenia stavby do 12/2017. Zmena stavby spočíva v zmene
termínu jej dokončenia do 12/2021.
Špeciálny stavebný úrad o námietkach a požiadavkách účastníkov konania rozhodol takto:
Mesto Ružomberok a obce Švošov, Hubová, Lisková, Likavka a Martinček namietajú voči
predĺženiu lehoty výstavby pričom požadujú :
1. Uložiť stavebníkovi neodkladnú povinnosť vykonať okamžité opatrenia na odstránenie
protiprávneho stavu (bezdôvodná nečinnosť v prípravných a prieskumných prácach), ktorý
nás poškodzuje, ohrozuje zdravie našich občanov, verejný záujem a životné prostredie –
zamieta sa.
2. Okamžité začatie s realizáciou podpovrchového geologického prieskumu, v zmysle
požiadavky ústredného orgánu štátnej správy (rozsah hodnotenia - ministerstvo životného
prostredia zo dňa 16.1.2017), schváleného projektu geologického prieskumu a povolenia
okresného úradu životného prostredia v sídle kraja Žilina – zamieta sa.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika
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3. Vykonať opatrenia na dočasné zvýšenie priepustnosti infraštruktúry (rozšírenie cesty I. triedy
1/18 od križovatky s cestou 1/59 až po začiatok diaľničného úseku v Ivachnovej, vybudovanie
mimoúrovňového križovania do obce Lisková a Liptovské Sliače) – zamieta sa.
Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok namieta voči predĺženiu lehoty
výstavby pričom požaduje zmenu termínu dokončenia stavby D1 Hubová - Ivachnová povoliť za
podmienky návrhu a realizovania čiastkových opatrení znižujúcich dopravné preťaženie
aglomerácie Ružomberka do dostavby úseku diaľnice D1 v okolí Ružomberka a projektu
rýchlostnej komunikácie R1 v úseku Križovatka Ružomberok Juh - Križovatka D1 a návrhu a
prijatia opatrení na skoršie zrealizovanie stavby ako v uvedenom termíne 12/2021– zamieta sa.
Stavebník je za vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením oslobodený od
zaplatenia správneho poplatku a to 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.
Odôvodnenie
Stavebník podal dňa 28.07.2017 listom č.4359/70174/30301/2016 zo dňa 27.07.2017 žiadosť
o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením.
Ministerstvo oznámilo začatie konania listom č. 23293/2017/SCDPK-57190 zo dňa
16.08.2017 a stanovilo termín, do ktorého môžu účastníci konania, dotknuté orgány a
organizácie uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z.. Zároveň
bolo začatie konania oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v dotknutých obciach
a na internetovej stránke ministerstva.
V stanovenej lehote boli ministerstvu doručené vyjadrenia mesta Ružomberok a obcí Švošov,
Hubová, Lisková, Likavka a Martinček. V predmetných identických vyjadreniach poukázali na
narastajúce dopravné zaťaženie už v súčasnosti preťažených ciest I. triedy 1/18 a 1/59
prechádzajúcimi uvedenými obcami a mestom Ružomberok, v nadväznosti na pripravovanú
strategickú investíciu vlády Slovenskej republiky projekty „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s.
Ružomberok". Zároveň dôrazne upozornili na neodvratný dopravný kolaps v meste Ružomberok
a jeho okolí, a s tým spojenú enormnú ekologickú záťaž na ich občanov. Uvádzajú, že žiadané
opatrenia výrazným spôsobom skrátia dobu výstavby, umožnia výrazne skoršie užívanie úseku
diaľnice od križovatky Likavka po križovatku Ivachnová. Zvýšia priepustnosť na kritickom
mieste od konca diaľnice v Ivachnovej až po križovatku s cestou 1/59. Odďaľovanie
sprevádzkovania a ukončenia výstavby diaľnice spôsobuje trvalú a ťažko nahraditeľnú ujmu na
zdraví ich občanov, poškodzuje verejný záujem a zaťažuje životné prostredie. Ako občania
Liptova, ktorý sa cítia poškodení konaním stavebníka budú dôsledne hájiť svoje práva. Na
základe toho žiadajú, aby zmena termínu dokončenia stavby Dl Hubová - Ivachnová bola v
rozhodnutí doplnená o okamžité vykonanie nimi navrhnutých opatrení, ktoré znižujú
environmentálne a dopravné preťaženie aglomerácie okresu Ružomberka do dostavby úseku
diaľnice Dl. V stanovenej lehote bolo ministerstvu doručené vyjadrenie spoločnosti Mondi SCP,
a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, v ktorom poukazuje na narastajúce dopravné
zaťaženie ciest 1. triedy prechádzajúcimi mestom Ružomberok, v nadväznosti na ich
pripravované investičné projekty „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok" a „ECO PLUS
v Mondi SCP, a.s. Ružomberok" a v zmysle opatrenia vyplývajúceho zo Záverečného stanoviska
k poslednému menovanému projektu, ktorým sa im ukladá „zintenzívniť komunikáciu so
štátnymi orgánmi vo veci urýchlenia dostavby úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová v
Ružomberku a projektu rýchlostnej komunikácie R1 v úseku Križovatka Ružomberok Juh Križovatka 1/18, ktoré zabezpečia obchvat aglomerácie Ružomberka tak, aby doprava nielen z
Mondi SCP, a.s. nezaťažovala cesty 1. triedy prechádzajúce mestom". Odďaľovanie ukončenia
výstavby diaľnice môže vzhľadom na narastajúce množstvo dopravy viesť k vážnemu
dopravnému preťaženiu a dopravnému kolapsu aglomerácie Ružomberka a zhoršeniu a
obmedzeniu adekvátnej dostupnosti tejto lokality cestnou dopravou.
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K námietkam a požiadavkám účastníkov konania, ktoré špeciálny stavebný úrad zamietol
vo výroku rozhodnutia uvádzame :
K bodom 1. a 2.:
K požiadavke uložiť stavebníkovi neodkladnú povinnosť vykonať okamžité opatrenia na
odstránenie protiprávneho stavu (bezdôvodná nečinnosť v prípravných a prieskumných prácach),
ktorý ich poškodzuje, ohrozuje zdravie ich občanov, verejný záujem a životné prostredie, ako aj
k požiadavke okamžitého začatia realizácie podpovrchového geologického prieskumu, v zmysle
požiadavky ústredného orgánu štátnej správy (rozsah hodnotenia - ministerstvo životného
prostredia zo dňa 16.1.2017), schváleného projektu geologického prieskumu a povolenia
okresného úradu životného prostredia v sídle kraja Žilina, špeciálny stavebný úrad uvádza
nasledovné skutočnosti. Po prijatom rozhodnutí, že uvedený úsek sa nebude realizovať formou
PPP projektu, ale bude vyhlásená verejná súťaž a stavba bude financovaná z európskych peňazí
a štátneho rozpočtu cez Operačný program doprava, stavebník zahájil súťaž na zhotoviteľa
stavby v 10/2011. Pre podané námietky uchádzačov o realizáciu stavby na Úrad pre verejné
obstarávanie bola verejná súťaž pozastavená. Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby bol
v novembri 2013. Tunel Čebrať začali raziť v septembri 2014 a o päť mesiacov práce pre
masívny zosuv pôdy boli zastavené v km cca 1,007 – 6,069 vrátane tunela. Od roku 2013 bola
sledovaná aktivita hlbokých blokových deformácií v úseku Hubová – Likavka a preto bola
vykonaná analýza rizík celého úseku. Dňa 9.12.2014 zhotoviteľ na základe ďalších zistení a
výsledkov z geologických prieskumov (50 metrové vrty) preukázal nepredvídateľnú aktívnu
deformačnú zónu masívu Čebrate v hĺbke 42 m. Na základe výsledkov z expertných posúdení,
vyplývalo odporúčanie nerealizovať sanačné opatrenia v trase, ale odporúčalo sa pretrasovanie
diaľnice. Dňa 18.02.2015 boli prerušené práce na tuneli a súvisiacich objektoch a 03.11.2015 bol
stavebníkom NDS a.s. vydaný pokyn stavebnému dozoru, ktorý následne vydal pokyn
zhotoviteľovi na vypracovanie Oznámenia zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006
Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v znení
neskorších predpisov pre zmenu trasy diaľnice a predĺženia tunela Čebrať. Dňa 08.03.2016 bol
vydaný pokyn na orientačný IGHP a zároveň bol zhotoviteľ oslovený o predloženie cenového
dopadu na zmenu stavby. Dňa 14.6.2016 bol proces posudzovania EIA na žiadosť stavebníka
rozhodnutím MŽP SR zastavený. Rozhodnutie stavebníka o zastavení procesu vyplývalo z
nesprávne zvoleného procesného postupu predloženia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie bol v upravenom znení opäť zahájený dňa
13.10.2016. Dňa 04.11.2016 bol vydaný pokyn na vykonanie podrobného IGHP pre definitívne
určenie západného portálu tunela Čebrať a preskúmanie územia susediacich objektov na základe
orientačného IGHP. Dňa 16.11.2016 vydalo MŽP SR Rozhodnutie v zisťovacom konaní. Dňa
30.12.2016 zhotoviteľ predložil Projekt geologickej úlohy, rozsah prieskumných prác, ktorý bol
schválený stavebníkom v zmysle zákona č. 569/2017 Z.z. o geologických prácach (geologický
zákon) v znení neskorších predpisov. Dňa 10.01.2017 bol na MŽP SR prerokovaný Rozsah
hodnotenia a dňa 16.01.2017 bol určený Rozsah hodnotenia. Dňa 24.02.2017 bol stavebníkom
vydaný pokyn na spracovanie správy EIA, v ktorej sa variantne posudzuje vplyv diaľnice na
zložky životného prostredia a na obyvateľstvo. V apríli 2017 boli dodané výsledky z
povrchového IGP. V októbri 2017 je predpoklad dodania Správy o hodnotení (správa EIA)
a v januári 2018 je predpoklad vydania Záverečného stanoviska MŽP SR. Po ukončení
projektovej prípravy variantného trasovania diaľnice, bude bezodkladne podaná žiadosť o zmenu
územného rozhodnutia na predmetnú stavbu a po majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov
následne aj o zmenu stavby pred jej dokončením a opätovne sa bude pokračovať s realizáciou
stavby, ktorej dokončenie sa predpokladá do 12/2021. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad
povolil zmenu termínu ukončenia stavby do 12/2021, tak ako je to uvedené vo výroku
rozhodnutia. Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad sa nemôže stotožniť
s názorom účastníkov konania, že pri výstavbe nastal protiprávny stav, príp. že stavebník alebo
zhotoviteľ boli alebo sú nečinní. Práve naopak, ak by stavebník dovolil pokračovať zhotoviteľovi
v stavebnej činnosti, napriek uvedenému zosuvu, vtedy by sa dopustil protiprávnej činnosti
stavebník, ako aj zhotoviteľ stavby.
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K bodu 3.:
K požiadavke vykonať opatrenia na dočasné zvýšenie priepustnosti infraštruktúry (rozšírenie
cesty I. triedy I/18 od križovatky s cestou I/59 až po začiatok diaľničného úseku v Ivachnovej,
vybudovanie mimoúrovňového križovania do obce Lisková a Liptovské Sliače), špeciálny
stavebný úrad poznamenáva, že rozšírenie cesty I/18 a mimoúrovňová križovatka nie sú
predmetom stavebného konania o zmene stavby pred dokončením a tiež neboli predmetom
územného a ani stavebného povolenia na stavbu diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Z uvedeného
dôvodu špeciálny stavený úrad konal by v rozpore so stavebným zákonom, ak by takéto
podmienky uložil stavebníkovi diaľnice plniť, nad rámec tohto konania. Špeciálny stavebný úrad
poznamenáva, že stavebník diaľnice nie je zodpovedný za súčasný stav na existujúcej ceste I/18.
Správcom cesty I/18 je Slovenská správ ciest Bratislava a preto s požiadavkou na rozšírenie cesty
príp. vybudovanie mimoúrovňovej križovatky na ceste I/18 do obce Lisková a Liptovské Sliače
účastníci konania sa môžu a aj mohli obrátiť na tohto správcu. Zároveň upozorňujeme, že
samotný proces od prípravy až po kolaudáciu stavby je náročný a zdĺhavý proces, ktorý trvá
niekoľko rokov, to znamená, že opatrenia, ktoré navrhujú účastníci konania, ak by aj bolo možné
uložiť stavebníkovi diaľnice, neriešili by súčasnú situáciu.
K požiadavke Mondi SCP, a.s., zmenu termínu dokončenia stavby povoliť iba za podmienky
návrhu a realizovania čiastkových opatrení znižujúcich dopravné preťaženie aglomerácie
Ružomberka do dostavby úseku diaľnice D1 v okolí Ružomberka a projektu rýchlostnej
komunikácie R1 v úseku Križovatka Ružomberok Juh - Križovatka D1 a návrhu a prijatia
opatrení na skoršie zrealizovanie stavby ako v uvedenom termíne 12/2021, špeciálny stavebný
úrad poznamenáva, že dôvody sú totožné, ktoré uviedol v bode 3.
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 uskutočnenom konaní o zmene stavby pred jej dokončením stavebný úrad posúdil žiadosť
z hľadísk uvedených v § 62 zákona č. 50/1976 Zb. a zistil, že zmenou stavby pred jej
dokončením 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 zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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
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
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Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej
tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
dátum vyvesenia:

dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

Oznámenie sa doručuje:
1. podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. vyvesením na úradnej tabuli ministerstva a zároveň
zverejnením na webovom sídle ministerstva, v časti „Verejné vyhlášky“
2. dotknutým obciam podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z.z. so žiadosťou o zverejnenie
verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obci a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené. Po
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame o zaslanie verejnej vyhlášky späť na
ministerstvo
1. Mesto Ružomberok, Mestský úrad, Námestie A. Hlinku 1, 034 16 Ružomberok
2. Obec Švošov, starosta obce, Školská 70, 034 91 Švošov
3. Obec Hubová, starosta obce, 034 93 Hubová
4. Obec Likavka, starosta obce, 034 95 Likavka
5. Obec Martinček, starosta obce,, 034 95 Likavka
6. Obec Lisková, starosta obce, 034 81 Lisková
7. Obec Ivachnová, starosta obce, 034 83 Ivachnová
8. Obec Liptovský Michal, starosta obce 034 83 Liptovská Teplá
Účastníci konania:
1. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
3. „ZDRUŽENIE ČEBRAŤ“ zastúpené OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Furmanská 6,
841 03 Bratislava
4. AECOM Polska Sp. z o.o., organizačná zložka, Skupina AECOM, A. Bernoláka 6,
034 01 Ružomberok
5. Účastníci konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj
k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť stavebný povolením priamo dotknuté
6. 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 č. 292/2011-3.4/ml zo dňa 07.02.2012 v znení
rozhodnutia č. 2775/2016-3.6/ml zo dňa 04.01.2016
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Dotknuté orgány :
1. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Žilina, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613,
011 95 Žilina
3. Okresný úrad Ružomberok, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 9,
034 01 Ružomberok
4. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a komunikácií, Komenského 48, 011 09 Žilina
5. KR PZ SR, Krajský dopravný inšpektorát v Žiline, Kuzmányho 26, 010 01 Žilina
6. OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát v Ružomberku, Nám. Slobody 1,
034 01 Ružomberok
7. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
8. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
9. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 1
10. Správa a údržba ciest Liptovský Mikuláš, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
11. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, námestie Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina
12. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. A. Hlinku 74, 034 01
Ružomberok
<0000> orgán správy odpadového hospodárstva
<0000> orgán správy ochrany ovzdušia
<0000> orgán správy ochrany prírody
<0000> orgán štátnej vodnej správy
13. Okresný úrad Ružomberok, Odbor krízového riadenia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
14. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
15. MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, ČSA 7, 975 90 Banská Bystrica
16. MV SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
17. KR hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
18. OR hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Námestie Andreja Hlinku 74,
034 01 Ružomberok
19. Okresný úrad Ružomberok, odbor pozemkový a lesný, Nám. Andreja Hlinku 74, 034 01
Ružomberok
20. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
21. Obvodný banský úrad, ul. 9.mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
22. Letecký úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
23. Aeroklub Ružomberok, P.O.BOX 80, 034 00 Ružomberok
24. Úrad verejného zdravotníctva SR – hlavný hygienik, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
26. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
27. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
28. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra
29. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
30. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
31. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
32. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia energetiky a elektrotechniky, Bratislava – východ,
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
33. ŽSR, a.s. Oblastné riaditeľstvo Trnava, Atrakčný obvod Žilina, 1. mája 34, 010 01 Žilina
34. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne prac., ul.1.mája 34,
010 01 Žilina
35. Správa TANAPu, Tatranská Štrba č. 75, P.O.Box 21, 059 41 Tatranská Štrba
36. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
37. Lesy SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 230, 033 11 Liptovský Hrádok
38. Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Vodné elektrárne Trenčín OZ, Soblahovská 2,
911 69 Trenčín
39. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
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40. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Lokálne centrum Žilina, Závodská cesta 26/2949,
010 01 Žilina
41. SVP š.p. Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I.Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
42. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. , Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
43. HYDROMELIORÁCIE š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava
44. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
45. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
46. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Kyjevské nám.6, 974 01 Banská Bystrica
47. Sitel, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
48. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
49. MONDI SCP, a.s. , RNDr. Maga Marian, Bystrická 13, 034 01 Ružomberok
50. Poľnohospodárske družstvo Likavka, Družstevná 329, 034 95 Likavka
51. Poľnohospodárske družstvo Lisková – Sliače, 034 81 Lisková
52. Spolumajitelia bývalého urbáru – pozemkové spoločenstvo, D. Kráľovenskej 1000,
034 95 Likavka
53. Urbárske spoločenstvo, Hrboltová 20/153, 034 05 Ružomberok
54. Pozemkové spoločenstvo, urbariát Martinček, predseda p. Robert Kohút, Martinček 90,
034 95 Likavka
55. Obecný urbariát, pozemkové spoločenstvo Lisková, predseda p. Jozef Horárik, Lisková č.
876, 034 81 Lisková
56. Spoločenstvo lúk, pasienkov a lesov vo Švošove, predseda p. Jozef Ondruš,
034 91 Švošov č. 8
57. MDV SR – Sekcia OPD

Vybavuje: Ing. Surový

tel. 5949 4335

fax :5244 2005

