
M I N I STE RSTV()

DOPRAVY  A  VÝSTAVBY
SLOVENSKE|   REPUBLIKY

sekcia cestnej  dopravy a  pozemných  komunikácií
odbor špeciálny stavebný úrad  pre  dial'nice

č.15258/2022/SCDPK/29357
Stupeň dôvernosti:  VJ

ROZHODNUTIE

Bratislava    10.3.2022

Ministerstvo     dopravy    a     výstavby     Slovenskej     republiky,     sekcia     Ĺ`estiiej     dopravy
a  pozeiiiných   komimikácií,   ako  pri'slušný  ši)ecjálny  stavebný  úrad  pre  dial`nice  a  rýclilostné
cesty   (ďalej   len   „Špeciálny   stavebný   úrad").   podľa   §   3a   ods.    1    zákona   č.    135/1961    Zb.
o pozemných  komunikáciách  (cestný  zákon)  v  zneni'  neskorších  predpisov  v  spojeni'  s  §   120
zákona č.  50/1976 Zb.  o  územnom plánovam' a  stavebnom poriadku  (stavebný zákon)   v  znení
neskorších    predpisov,    podľa    zákona    č.    (.69/2007    Z.    7.    ojednorazových    niimoriadnych
opatreiiiach   v príprave   niektorýcli   stavieb  dial`nic   a  rýchlostných   ciest   a  o  doplneni'   zákona
NR   SR   č.162/1995   Z.   z.   o    katastrj   nehnuteľnosti'   (katastrálny   7ákon)   v   7iiciií   neskt)rších

predpisov    (ďalej  len  „zákon  č.  669/2007  Z.  z.")  vydáva  podl.a  §  46  ?ákona  č.  71/1967  Zb.
o  správnoni konaní (správny poriadok)  v  znení neskorši'ch pi.edpisov  rozhodnutie.  ktorým

p  o  v o  1' u j  e

podľa  §  82  stavebného  zákona  uži'vanie  stavebiiých obuektov:
701  Chránička VTL plynovodu v km  10,600
702 Preložka VTL plynovodu v km  13,255-14,640
703  Preložka VTL plynovodu v km  15,612-15,734
704  Preložka  VTL plynovodu v km  15,687-16,307
705 Preložka VTL plynovodu v km 20,826-22,103

stavby:    ..Rýchlostná   cesta    R2    Kríváň   -   Lovínobaňa,   Toniášovcc,    úsek:    M}''tna   -
Lovinobaňa, Tomášovce" (ďa]ej  ]en „stavba")

spoločnosti  Národná  diaľníčná  spoločnosť.  a.s..  Dúbravská  cesta   14,  84104  Bratislava  (d.alej
len ..stavebník").

Objekty stavby sú realizované:
v katastrálnom území:                Mýtna,  Divín,  Lovinobaňa,  Toniášovce,  Podrečany
v okrese:                                           Lučenec
kraj:                                                      Banskobystrický

701   Chránička   VTL   plynovodu   v   km   10,600   -   podľa   geometi.ického   plánu   č.35859890-
201/2021,   v k.  ú.   Mýtna,  stav  KN~C,  parc.  č.:   879/73-86,  879/94-97.  879/177-192.  879/199,

882/2.   884/1,   stav  KN-E,  parc.   č.:   278,  279,   280.   281,   282,  283,   284,   285,   286,   287.   288.
289/1.  290/1,  291/1.  292/1,  293/1,  294/1,  295/1,  2()64;

702  Preložka  VTL  plynovodu  v km  13.255-14,640  -podľa  geometrického  plánu  č.35859890-
202/2021,   vk.   ú.   Dívi'n`   stav   KN-C,   parc.   č.:    1728/2-4.1737/8-9.1738/3-7`    1738/13-14,

1740/]-4,1742/1,1742/3-4,1743/1,1743/5-7,1744/ó-9,1744/12.1744/17,  stav  KN-Fn  parc.

č.:  335/1,  335/80;
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podľa  geometrického  plánu  č.35859890-204/202l,  v k.  ú.  Lovinobaňa,  stav  KN-C,  parc.  č.:
3463/24,  3463/26,  stav KN-E,  parc.  č.:  1-2669;

703   Preložka  VTL  plynovodu  v km   15,612-15,734  a  704  Preložka  VTL  plynovodu  v km
15,687-16,307  -podľa  geometrického  plánu  č.35859890-214/202l,  v k.  ú.  Lovinobaňa,  stav
KN-C,   parc.   č.:   2124/2-3,   2137/2-3,   2246/3-6,   2246/8,   2251/2-4,   2251/6-11,   2662/4-94,
2662/108-110,    2662/113.    2662/115-119,    2662/121,     2662/123,    2662/125,     2662/127-204,

2662/206,  2662/235-250,  2914/40-55,  2914/60-117,  2914/151-159,  2914/164-165,  2914/176-
177,  29]4/197-198,  29[4/200-264,  2914/279-280,  2914/289,  4988/1,  4988/6,  4989,  5041/3,
5042/2,  5042/3,  5078/3,  5078/5,  5078/7,  5078/10,  stav  KN-E,  parc.  č.:   1-335/801,  2124/1-2,
2125,  2126,   2127,  2128,   2129,   2130,   2131,  2132,   2133,  2134,   2135/1-2,   2136,  2137,   2138,

2139,  2140,  2141,  2245,  2246,  2247,  2248,  2249,  2250,  2251,  2252,  2253,  2254,  2255.  2256,
2257,  2258,  2259,  22Ó0,  2261,  2262/1,  2263,  2264/1,  2265,  2266/1,  2267,  2268/1,  2268/101,

2269,  2270,  2271,  2272,  2273,  2274, 2620,  2623, 2624,  2627,  2628,  2631,  2632,  2635,  2636,
2639,  2640,  2643,  2644,  2645,  2646, 2647,  2648, 2649,  2650,  2651,  2652,  2653,  2654,  2Ó55,
2656,  2657,  2658,  2659,  2660/1-2,  2661,  2662,  2663,  2664,  2665,  2666,  2667,  2668,  2669.
2670,   2671,   2672,   2673,   2674,   2675/1-2,  2676/1-2,   2677,   2678.   2679,   2680,   2681,   2682,
2683,  2684,  2685,  2686,  2687,  2688,  2689, 2690, 2691,  2692,  2693,  2694,  2695,  2696,  2697,
2698,  2699,  2700,  2701,  2702.  2703,  2704,  2705,  2706,  2707,  2708,  2709,  2710,  2711,  2712,
2713,   2714,   2715,   2716,   2717,   2718,   2719.   2720,   2723/1-2,   2724/1-2,   2725,   2726,   2729,

2730,  2731,  2732,  2735,  2736,  2737,  2738,  2741,  2742,  2743,  2744,  2747,  2748,  2749,  2750,
2;]S3.2:]54.2;]55,2]S6,2]59,2;]6Í),2:]6\,2:]62..2:]64.2:]65,2;]66,2:]6].2;]68,2:]Oĺ),2:]70`
2771,  2772,  2773,  2774,  2793,  2794,  2795,  2796,  2797,  2798,  2799,  2800/1-2,  2801,  2802,
2803,  2804,  2805,  2806,  2807,  2808,  2809,  2810,  2811,  2812,  2813.  2814,  2815,  2816,  2818,
2819,  2828,  2829,  2830,  2831,  2832,  2833,  2834,  2835,  2837,  2838,  2839,  2840,  2841,  2842.
2843,  2844,  2845,  2846,  2847,  2848,  2849,  2850, 2851,  2852,  2853,  2854,  2855,  2856, 2857,
2858,  2859,  2860.  2861,  2862,  2863,  2864,  2865,  28Ó6,  2867,  2868.  2869,  2870,  2871,  2872,
2873,  2874,  2875,  2876,  2877,  2878,  2879,  2880, 2881,  2882,  4992,  4993, 4996,  5035,  5036,
5041,  5042.  5046,  5078,
v  k.   ú.   Divi'n,   stav   KN-C,  parc.   č.:1735/l-2,  stav  KN-E,   parc.   č.:  335/1,   335/791,   335/801,

335/821,  335/822,  2495/1,  2500;

705  Preložka  VTL plynovodu  v km 20,826-22,103  -podľa geometrického  plánu  č.35859890-
217/2021,   vk.   ú.   Tomášovce,   stav   KN-C,   parc.   č.:   747/17-19,   747/21-23,   747/28,   747/31,

74]133-35.74]137-4o.74]/42-43.74]148,74]156-5]`]Ľ]1sg-6f],74]165-Čn`]4]n9,74]1loo,
747/106,    747/108-109,    747/116-117,    827/5-6,   stav   KN-E,   parc.    č.:    741,   742,   747/1-11,

748/1-2,  749/1-5,  750/1-17,  753,  757/26-33,  826/2-4,  827,  832/1-4,  833/1,  836/1-3,  837/1-3,

844/1-3,  845/1-4,  845/6-7,1110,1111/2,

podľa  geometrického   plánu  č.35859890-2I8/202l,  v k.   ú.   Podrečany,   stav   KN-C,   parc.   č.:
388/2-3,  388/5,  390/4,  390/8,  390/11 -12,  stav  KN-E, parc.  č.:  304.  305,  388,  390/1 -2,  509.

Účel stavby:    Stavebné   objekty  riešia  preloženíe   a ochranu  jestvujúceho   VTL  plynovodu,
ktoré boli v koli'zii s navrhovanou stavbou rýchlostnej  cesty R2 v tomto úseku.

Špeciáliiy stavebný úrad určuje pre užívanie objektu stavby tieto záväzné podmienky:
1.    Stavebné   objekty  možno   uŽívať   len   na  účel   povolený  týmto  rozhodnutím.   Zmena

účelu  užívania je  možná  len  po  predchádzajúcom  ohláseni'  stavebnému  úradu,  ktorý
o ncj rozhodne,  alebo nariadi nové konanie  na uži'vaníe stavebného objektu.



2.     ľri  prevádzkovani'  predmetnýcli  stavebnýcli  objektov  budú  dodržané  platné  predpisy
a pn'slušné   technické   normy   a  teĹ`hnologické   predpisy   tak.   aby   bola   zabezpečená
ochrana   verejných   záujmov,   dopravných   záujmov,   záujmov   životného   prostredia,
bezpečnosti a  ochrana ztlravia pri práci,  plyniilost` a  bezpečnosť cestnej  premávky.

3.    Pri     prevádzk()vam'    stavebných     objektov     pôvodca    odpadov     zabezpečí    plnenie

požiadaviek  Okresného  úradu  Lučenec,  odboru  st<irostlivosti  o Životné  prostredie,  ako
príslušnélio   orgánii   Štátnej   správy   odpadového   hospodárstva   (ďalej   leii   „OU   LC,
OSŽP.  011")  uvedených  v záväznom  stanovisku  č.  OU-LC-OSZP-2022/002591-003
zo  di.ia  10.3.2022:

a)    Prednostne   prcdchádzat'   vzniku   odpadov   zo   svojcj   činiiosti   a  obmedzovat`   icli
množstvo     a  nebezpečné     vlastnosti.     Zabezpečit.     niateriálové     zliodnocovanie
odpadov vznikajúcich počas prcvádzky a údržby objektov.  Tje odr>ady` ktoré nie je
možné  zhodnotit`,  je  potrcbné  zabezpečiť  ich  zneškodncnie  v  súlade  so  zákonom
č.   79/2015   Z.   z.   o odpadoch   ao  zmcne   a doplnen]'   nicktorých   zákonov   v  7neni'
neskorši'ch  predpisov  (zákon  o odpadoch),  t.j.   iia   legáliiom  zariadem'  oprávnenej
organizácie.

b)    S odpadmi  vznikajúcimi  počas  prevádzky  objektu  nakladat'  v  súlade  s  §   14  ods.   1
aods.    2    7,ákona   oodpadoch,    kde   je   ustanovená    aj    evidenčná   a ohlasovacia

povinnosť   pôvodcu   odpadov.    Vzniknuté   odpady   zhromažďovať   v niieste   ich
vzniku   vo   vliodných   nádobách   (kontajnerocli),   primeraných   (lnihu   a  množstvu
zhromažďovaného odpadii.

4.    Stavebník   je    povínný   dokumentáciu    skutočnélio    vyhotovenia    stavby   uchovávat'

po celý čas jeho  užívania.
Špeciálny   stavebný   úrad   podľa   §   55   ods.   2   správneho   poriadku   na   základc   žiadosti

stavebníka vylučuje vo  verejnom záujme odkladný účinok ro7,kladu proti tomuto rozhodnutiu.
Stavebm'k  jc  oslobodený  od  7aplatenia  spľávnelio  poplatkti  podľ{i  bodu  3.  Oslobodenia

v položke  č.   Ó2a  pi'sm.   g)  zákona  NR  SR  Č`.]45/1995  Z.  z.  o  správnych  poplatkoch  v zneni'
neskorši'ch  predpisov za vydanie rozliodnutia.

V príebehu   konania  a na   koiiam'   neboli   vznesené   žiadne   nániictky  účastni'kov  konania
a preto o nich nebolo potrebné rozhodiiút..

Odôvodnenie

Stavebni'k   podal   di'ia   3.2.20221istom   č.   476l/6749/30301/2022/Ra   návi.h   na   vydanie
kolaudačnélio  rozliodiiutia na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavba  bola povolená rozliodnutím č.  05288/2019/SCDPK/40119  zo dňa  21.5.2019`  ktoľé
nadobudlo  právoplatnost`  dňa   10.7.2019.  Rozhodnuti'm  o  zmene  stavby  pred  jej  dokončem'iTi
č.   07481/202l/SCDPK/08973   zo   dňa   25.1.2021   bol  predíž,ený   termi'n   ukončenia   výstavby
do  12/2022.

Špeciálny  stavebný  úi.ad  oznámil  podľa  §   80  stavebného  zákona  v  spojení  so  zákonom
č.    669/2007    Z.    z.    začatie    kolaudačného    konania    stavby    (d.alej    len    „konanie")    listom
č.     15258/2022/SCDPK/13458    zo    dňa    3.2.2022    (č.     15258/2022/SCDPK/14717    zo    dňa
7.2.2022)    anariaďl    ústne    pojednávanie    spojené    s    iiijestnym    zisťovaním    a    upozornil
účastni'kov  konania  a  dotknuté orgány,  že  námíetky  a  stanoviská  niôžu  uplatniť  najneskôr  na
ústnom konani',  inak  sa  na  ne  podl.a  §  80 ods.  2  stavebnélio  zäkoiia  neprihliadne.  Ak  účastni'ci
konania  a  dotknuté  orgány  v určenej  lehote  neo7mániia  svoje  pripomienky,  námietky  a]ebo
stanoviská,   má   sa   za   to,   že   so   stavbou   7.hľadiska   iiimi   sledovaných   záujmov   súlilasia.
Zároveň  zaslal  Ministcrstvu  živo(ného  prostredia  Slovenskej  rcpubliky,  sekcii  posud7_ovania
vplyvov  na životné prostredie,  odboru  posudzovania  vplyvov na  životné prostredie  (ďalej  len

)rievodný list pre doručovanie fikcioii  doručenia      P001 -COO.2178.10012.8296029



„MŽP  SR,   SPVŽP")  podklady  podľa  §   140c  ods.   2   stavebného  zákona    listom  č.   15258/
2022/SCDPK/13461  zo  dňa 3.2.2022.

Špeciálny  stavebný  úrad  prcskúmal  návrh  na  ústnom  pojednávaní,  ktoré  sa  uskutočnilo
dňa   9.3.2022,    o    prjebehu    ktorého vyhotovil   protokol.    Na   ústnom   konaní    sa    vyjadrili
zástupkyne    Ministerstva    dopravy    a    výstavby    Slovenskej    republiky,    útvaru    vedúceho
hygienika  rezortu,  oddelenie  oblastného   hygienika  Zvo[en  (ďalej   len  „MDV  SR,   ÚVHR,
00H ZV"), Že písomné súhlasné záväzné stanovisko vydá  10.3.2022.

Ku  konaníu  doložil  stavebník  nasledovné  doklady,  ktoré boli  poskytnuté  k nahliadnutiu:

projektová   dokumentácia    skutočnej    realizácie    stavby,    preberací   protokol   o   odovzdanĺ
a prevzati'   verejnej   práce, dokuinenty   o nakladaní   s odpadom,   elaborát   kvality,   protokoly,
osvedčenia,    certifikáty,    zápisy,    kópia   stavebného    denníka,    stavebné   povolenie,    správa
stavebného    dozora,     splnenie    podmienok    EIA    -    vyhodnotenie,    geodetický    elaborát,

geometrický plán.
Dňa    8.2.2022    bolo    elektronicky   doručené    na    špeciálny    stavebný   úrad   oznámenie

oneúčasti    na    konaní    od    lnšpcktorátu    práce    Banská    Bystrica,    č.    IPBB/    TPBB_ODD
BOZP/KON/2022/4625  zo  dňa  8.2.2022,  v ktorom oznamuje,  Že  sa  nezúčastnĺ kolaudačného
konania    a nebude    uplatňovať    formou    záväzného    stanoviska    požiadavky    na    zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia prj práci k predmetnej  stavbe.  MŽP  SR,  SPVŽP dňa  18.2.2022
doručilo   záväzné   stanovisko   č.    593/2022-1.7/ac   8569/2022   zo    dňa    11.2.2022   vktorom
konštatuje,   že  predmetná   stavba  je  v súlade   so   zákonom  č.   24/2006   Z.   z.   o posudzovaní
vplyvov  na  Životné  prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších

predpisov,    s vydanými    záverečnými   stanoviskami   MŽP   SR   č.    4366/04-l.6/ml   zo   dňa
17.2.2006,    č.12329/07-3.4/ml    zo    dňa    18.12.2007    aich    podmienkami,    s  rozhodnutím
vydaným  v zist'ovacom konaní č.  3134/2017-1.7/ml zo  dňa  13.2.2017  a jeho podmienkami.

Ku  konaniu  zaslalo  súhlasné  záväzné  stanovisko:  MDV  SR,  ÚVHR,  OOH  ZV č.   15678/
2022/ÚVHIV28987  zo  dňa   10.3.2022  bez  pripomienok  aou  LC,   OSŽP,  OH  č.   OU-LC-
OSZP-2022/002591-003   zo   dňa   10.3.2022   s podmienkami,   ktoré   špecíálny   stavebný  úrad
uložil   prevádzkovateľovi   stavebných   objektov   splniť   v     bode   3   záväzných   podmienok
vo výroku tohto rozhodnutia.

V konaní    špeciálny    stavebný    úrad    preskúmal    predloženú    Žiadosť    s dokumentáciou
skutočného  vyhotovenia  a  dokladmi  z hľadísk  uvedených  v  §  82  stavebného  zákona  a  zistil,
že  boli  dodržané podmienky  stanovené  v stavebnom povolení  a zároveň,  Že  stavebné  objekty
sú  realizované  podľa  dokumentácie  overenej  v stavebnom  konaní. Všeobecným  teclmickým

podmienkam na výstavbu vyhovelo.
Nakol'ko  Špeciálny  stavebný úrad nezistil dôvody,  ktoré by bránili  uži'vaniu predmetných

stavebných   objektov,  je   možné   ich   povoliť   do   uži'vania.   Uži'vaním   stavebných   objektov
nebudú  ohrozené  verejné  záujmy  z  hl'aďska bezpečnosti,  ochrany  zdravia  a  Života osôb,  ako
aj   Životného   prostredia   preto   Špeciálny   stavebný   úrad   rozhodol   tak,   ako  je   to   uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vylúčenie   odkladného    účinku   rozkladu   proti   rozhodnutiu   špeciálny   stavebný   úrad
odôvodňuje   tým,    Že   je    vo    verejnom   záujme,    aby   predmeťné    stavebné   objekty   boli
bezodkladne dané do  užívania a s[úžili  svojmu účelu čo najskôr a zároveň,  aby mohla plynule

pokračovat' realizácia výstavby rýchlostnej  cesty R2  v danom úseku.

Poučenie

Proti  tomuto  rozhodnutiu    je  možné  podl'a  ustanovenia  §  61   ods.l   správneho  poriadku

podať  rozklad  v  lehote   15  dní  odo  dňa jeho  doručenia  na  Ministerstvo  dopravy  a  výstavby
Slovenskej   repub]iky,   Námestie   slobody   6,    810   05    Bratislava.    Po   vyčerpaní   riadnych



opravných  prostriedkov  je  toto  rozliodnutíe  preski'imateľné  prísli`Šným  súdoni.   Podľa   §   55
ods.  3  správneho  poriadku  proti  rozhodnutiu  o  vylúčeni'  odkladného  účinku   nemožno  podat'
rozklad.

Peter Va].ga.  MBA,  MSc.

generálny riaditel' sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto  rozliodnutie  sa  doručuje  účastníkom  konania  formou  verejncj  vyhlášky  vyvesením

po  dobu   15   dní  m   úradnej   tabuli   Minjsterstva  dopravy  a  výstavby   Slovenskej   republiky,
Námcstie   slobody   6.    810   05    Bratislava   a  zároveň   bude   zverejncné   na   webovom   sídle
Ministerstva   dopravy   a výstavby   Slovenskej   Republiky   www.mindoD.sk   v časti   „Vcrejné
vyhlášky".     ako     aj     na     centrálnej     úradnej     elektronickej     tabuli     na     stránke     portálu
www.slovensko.sk  v časti  „Úradná  tabiiľa".

Doručĺ sa účastníkom konania:
1.      Národná   ďaľničná   spoločno`sť,   a.s..   Dúbravská   cesta   14,   84104   Bratislava,   lč0

35919001

2.      SPP  Distribúcia.  a.s.,  Mlynské Nivy 44/b,  82511  Bratislavci,  IČ0  35910739

3.      Ostatní účastni.ci  konania  verejnou  vyhláškou

Na vcdomie:
1.     Obec  Mýtna,  985  53  Mýna  47.  IČ0  00316253  so  žiadost'ou  o zveľejnenie  tolito

oznámenia  vyvesením  po  dobu   15  dní  na  úradnej   tabu]i  obce  a na  webovom
sídle obce, ak ho má zriadené

2.      Obec    Divín,   Nám.    Mierii   654/3,   985    52    Divi'n,    IČ0   00316041    so   žiadost'o`i
ozverejnenie  tohto  oznámenia  vyvesením     po  dobu   15  dní  na  úradnej  tabuli
obce a m webovom sídle obce, ak ho má zriadené

3.      Obec   Lovinobaňa.   SNP  356/1,   985   54   Lovinobaňa,   lč0   00316172   so   žiadost'ou
o zverejnenie  tohto  oznámenia  vyvesením     po  dobu   15  dní  na  úradnej   tabuli
obce a  na webovom sídle ol)ce, ak ho má zriadené

4.      Obcc  Podrečany,  985  55  Podrečany  190,  IČ0 00316326  so žiadost'ou  o zveľejnenie
tohto   oznámenia   vyvesením      po   dobu   15   d"í   na   úradnej   tabuli   obce   a  na
webovom sídle obce,  ak lio má zriadené

5.      Obec  Toniášovce,  Partizánska  132.  985  56 Tomášovce,  IČ0  00316474  so  žiadost'ou
ozverejnemie  tohto  oznámenía  vy`Íesením     po  dobu   15  dní  na   úradncj   tabuli
obce a na wel}ovom sídle obcc, ak ho má zľiadené

6.      Ministerstvo    životného    prostredia    Slovenskej    republiky.     Sekcia    posudzovania
vplyvov na životné prostredie,  Nám.  Ľ.  Štúra  I `  812  35  Bratislava,  IČ0 42181810

7.      Ministerstvo  dopravy  a  výstavby  Slovenskej   republiky,   Útvar  vedi'icelio   hygienika
re7:ortu`  OOH  Zvolen 6`  M.  R.  Štefánika 295/2.  960 02 Zvolen  (D 403)

8.      Okresný  úrad,  odbor  výstavby  a  bytovej   politiky,  OSoŽP,   PaL`   Nám.   Ľ.   Štúra   1`
974  05  Banská  Bystrica.  IČ0 00151866

9.      OÚ,   OSoŽP,   011,   OPL.    KR,   00,   Nám.    repiibliky   26`   984   36   Lučenec,   IČ0
001518ÓÓ

)rievodný list pre doručovanie  fikciou  doručenia      P001-C00  2178100.12.8296029
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Nám.   SNP   č.8,   975   66  Banská  Bystrica,   IČO

5 Banská Štiavnica, lco 36022047
ensova 8,  813  61  Bratislava,  IČ0 31364501
19, P.O.BOX  19, 826  19 Bratislava, IČ0 003328
486, IČ0 36025933
522, 96212 Detva, IČ0 46326430
2/C, 83103 Bratislava, IČ0 44101392

12.   Lesy   Slovenskej   republiky,   š.p.,
36038351

13.   SVP,  š. p.,  Radničné nám.  8,  969 ;
14.   ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klen
15.   Slovenská správa ciest, Miletičov€
16.   Agrotom s.r.o.,  985  56 Tomášovct
17.   Agro Lovinobaňa,  s.r.o., Bottova
18.   L -Industry Park s.r.o„ Hattalova

Dtikmvyv.iseriľď.q_fl.._Ä!.1@

Dátum zvesenia: 1.!..!..-..flg.!.4J

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky


