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Ministei.stvo     dopi.avy    a     výstavby     S]ovenskej     republiky,     sekcia    cestnej     dopravy
a   pozemných   k(]mumkácii',   ako   príslušný   Špcciálny   stavebný   úrad  pre   diaľnice  (d'alej   len

„špeciálny    stavebný    úrad"),    podl'a   §    3a   ods.1    zákona   č.135/1961    Zb.    opozcmných
komunikái`íách   (cestný   zákon)    vžnení   iicskoľších   prcdpisov   v  spojeni'   s    §    120   zákona
č.   50/1976   Zb.   o   ú/emnom   plánovaní   a   stčivebiiom   poriadku   (stavebný   zákon)   v  znení
neskorších   predpisov,    podľa   zákom    č.    669/2007    Z.    z.    ojednorazových    mimoriadnyi`h
oi)ati-eniach   v  príprave   niektorých   stavieb   diaľnic   a  rýchlostných  cie`t   a o  doplnen]'   zákona
NR   SR   č.162/1995   Z.   z.   o    katasiri   nchnutL`ľností   (katastľálny   zákon)   v   zneni'   neskorších

predpísov    (ďalej  len  „zákon  č.  ó69/20()7  Z.  Ž.")  vydáva  podľa  §  46  zákona  č.  71/1967  Zb.
o spi-ávnom konaní (správny poriadok)  v Žnení ncskorších predpisov rozhodnutic, ktorým

povoľuje

i)odl'a  §  82  siavebného  zákona do  30.11.2023  u;_]'vanie stavebných obiektov:
015     Pr]'príwíi  územia
022     Stavi`bný dvoi. č.2 v Lovinobani
102    Uim`accstyl/16`'km3,670-13.600
809     Prí.ťtiipová  cesta  v  km  13,0 k obj.  501 -12
810      Pri'siiip()vá  cesta  v  km   14.5  k  obj.  501-13

811      Prístui.ovácestavkm  l5,3a  ló,1
812     Prístiipovácesta  kobj.  219

stavby:    „Rých]ostná   ci`sta    R2    Ki.iváň   -   Lovinol)aňa,   Tomášovce,    úsek:    Mýtna   -
Lovinobaňa,    Tomášovce"    (d'alii    len    „stavba")    Národnej    diaľničnej    spo[očnosti,    a.s.,
Dúbi-avská  cesta   14,  841   ()4  BratislĹiva  (d':`lej  len  „stavcbník").

Objckty stavby sú  realizované:
v  katasti.álnom úzcmií:                Mýtm,  Lovinobaňí`,  Udl`riná,  Lovinobaňa,  Tomášovce
v `tkrese:                                             Lučeni`c
ki.aj:                                                      Banskobystiický
nii pozemkoch  s parcelnými  číslami:
022   Stavcbný  dvor  č.2  v  Lovinobíini  -podl'a  geometrického  plánu  č.   31628826-90/2015/b,
č.  31628826-37/2017/b  v k.  ú.  Lovinobaňa,  stav  KN-C:  3309/1,  3309/2,  3454/14,  stav  KN-E:
5091 / 1 `

102  Upmw cesty 1/16  v  km 3,670 -13,600:
v  km   9,000   podľú   geometrického   plánu   č.   31628826-88/2015/b,   č.   31628826-137/2015/b,
č.  31628826-35/2017/b,   vk.  ú.   Mýt"i  stav  KN-C:   1009/38,1009/44  stav  KN-E:   936,  937,
938, 939, 940, 941, 942, 943,  944, 945, 946, 947, 948,  949, 950, 951, 952, 953, 954, 955,  956,
957,  958,  959,  960,  961,  969,  970,  972,  973,  988, 989,  990,  991,  992, 9`)3,  994,  995,  996,  997,
2071 '
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v km   9,500   pod['a   geometrického   plánu   č.   31628826-88/2015/b,   č.   31628826-88/2015m,
v k.  ú.  Mýtna  stav  KN-C:  716/87,  716/88,  716/89,  716/90,   1009/35,   1009/38,1009/44,  stav
KN-E:  2071,
v km   9,620   podľa  geometrického   plánu   č.   31628826-88/2015m,   č.   31628826-88/2015m,
vk.  ú.  Mýtna  stav  KN-C:   716/28,  716/29,  716/30,   716/31,1678     stav  KN-E:   1676,1677,
1678,

v km   13,500  podľa  geometrického  plám  č.   31628826-90/2015m,   č.   31628826-37/2017m,
v k.  ú.  Lovinobaňa  stav  KN-C:  3342/1,  3442/2,  3442/3,  4991/1,  stav KN-E:  4991/3,  5091/1,
v km   18,650  podľa  geometrického  plánu  č.   31628826-91/2015m,   č.   31628826-38/2017A,
v k. ú. Uderíná,  stav KN-E:  904/2, 905,  1227,
dočasná    obchádzka     na    KÚ    podl'a    geometrického     plánu    č.     31628826-93/2015m,
č.  31628826-40/2017/b  v k.  ú.  Tomášovce,  stav  KN-E:  749/4,  749/5,  750/1,  750/2,    750/3,
750/4,  750/5,  750/6,  750/7, 750/8, 750/9, 750/10,  750/11,  750/12,  750/13,  750/14,1111/2,
809  Prístupová  cesta  v  km   13,0  k  obj.   501-12  -podľa  geometrického  plánu  č.  31628826-
90/2015fl),   č.   31628826-37/2017/b   v k.   ú.   Lovinobaňa,   stav   KN-C:   3454/119,   3454/130,
3463/22,  3463/23,  3463/25,  3463/26,  3463/57,  3520/2,  3520/17,  4991/1,  5091/1,  stav  KN-E:
335/1,  2669,  3467/1, 4991/3,  5091/1,
810  Prístupová  cesta  v  km  14.5  k  obj.   501-13  -podľa  geometrického  plánu  č.  31628826-
90/2015A),   č.   31628826-37/2017fl)  v k.   ú.   Lovinobaňa,   stav  KN-C:   3047,   3203,   3463/40,
3463/41,  4983,  4984,  4985,  4986,  5077/1,  stav  KN-E:  3047,  3048,  3062,  3063,  3067,  3068,
3133,  3136,  3137,  4994,  5077/1,  5077/2,
811  Prístupová cesta v  km  15,3  a  16,1  -podľa  geometrického  plánu  č.  31628826-90/2015m,
č.  31628826-37/2017ft) v k.  ú.  Lovinobaňa,  stav KN-C:  3047,  3203,  3463/40,  3463/41, 4983,
4984, 4985, 4986,  5077/1, stav KN-E: 3047, 3048, 3062, 3063, 3067, 3068, 3133, 3136,  3137,
4994,  5077/1,  5077/2,
812   Prístupová   cesta   k   obj.   219   -podl'a   geometrického   plánu   č.   31628826-90/2015/b,
č.  31628826-37/2017n. v k.  ú.  Lovínobaňa,  stav KN-E:  2027,  2028,  2029,  2030,  2078,  2079,
2080,

podl'a  geometrického  plánu  č.  31628826-9l/2015/b,  č.  31628826-38/2017/b  v k.  ú.  Uderiná,
stav KN-C:   198/1,198/2,198/3,198/4,198/5,199/3,199/10,199/14,199/15,199/16,199/17,

199/18,199/19,199/20,199/21,  201/28,  201/29,  235/4,  235/5,  235/6,  235/8,  235/10,  235/11,
236/2,  236/4,  236/5,  236/6,  236/20,  236/21,  236/23,  236/24,  236/25,  236/26,  236/27,  236/28,
236/29,    236/53,    236/54,    236/55,    236/56,     1232/5,     1232/6,    1232/11,     1232/12,     1232/13,

1232/22,1232/23,1232/24,1232/25,1232/31,1232/32,1232/33,1232/34,1232/35,1232/36,
1241/2,   1241/3,   1241/4,   1241/9,   1241/14,   1241/15,   1241/16,   1241/17,   1241/20,  stav  KN-E:

716/1,   716/2,   717,   718/1,   719/1,   720/1,   721/1,   722/1,   722/2,   723/1,   723/2,   723/3,   723/4,

72:3ls,72:316,72:3n,72;318,72411,72A12,724/3,72416;124n,72;512,72sl3,ľ2;32.

Účel stavby:    Stavebné   objekty   sú   dočasné   objekty   zabezpečujúce   prístup   k   výstavbe
rýchlostnej   cesty   R2   v tomto   úseku, objekt   015 rieši   prípravu   územia   pred   výstavbou.
Stavebný   objekt    022    slúži   zhotoviteľovi   ako    stavebný   dvor    (manipulačná,    odstavná
a   skladacia   plocha), objekt   102   rieši   úpravu   cesty   1/16   rozšírením  pre   odbočenie   vl'avo
v miestach  dočasných  zjazdov  na  stavenisko  (dočasná  úprava  slúžiaca,  ako  obchádzková
komunikácia pre súvisiace objekty stavby).

Špeciálny stavebný úrad určuje pre užĺvanie objektov stavby tieto záväzné podmienky:
1.    Stavebné  objekty  možno  užívať  len  na  účel  povolený  týmto  rozhodnutím.   Zmena

účelu  užívania j.e  možná  len  po  predchádzajúcom ohlásení  stavebnému  úradu,  ktorý
o nej rozhodne, alebo nariadi nové konanie na užívanie stavebných objektov.



2.    Pri  prevádzkovaiii'  predmetných  stavebných  objektov  budú  dodržané  platné  pi.edpisy
a prísliišné   technické   nomy   a technologické   predpisy   tak,   aby   bola   zabezpečená
ochrana   vĹ`rejných   záujmov,   dopravných   záujmov,   záujmov   Životného   prostredia,
bezpečnosti a ochrana zdra\'ia pri práci, plynulost' a bczpečnosť cestnej premávky.

3.    Stavebnč  objekty  102,  809,  810,  811,  812  môžu  byť  dané  do  užívania  až  po  overeni'
s]irávnosti     osadenia     dočasných      dopravných      7načiek     adopravných     zariadení

príslušným   dopravným   inšpcktorátoin   KR   PZ   v   Banskej   Bystrici,   KDl   a   OR   PZ
v Liičenci,   ODl  podľa  určenia  použitia  dopravných  značiek  a dopravných  zariadení
č.  OU-BB-OCDPK-2017/025872  zo  dňa  22.8.2017,  č`.  OU-LC-OCDPK-2017/008011
zo  dňa  28.7.2017.

4.    Pri     prevádzkovani'    stavebných     objektov    pôvodca    odpadov     zabezpečí     plnenje

požiada\ĺiek  Okresného  úradu  Lučenec,  odboru  stai.ostlivosti  o  životné  prostredie,  ako
pri'slušného   orgánu   štátnej   správy   odpadového   hospodárstva   (d'alej    len   „OU   LC,
OSŽP,   OH")   uvedených   v záväžnom   stanovisku   č.   OU-LC-OSZP-2022/008316-1
zo  dňa  3.8.2022:
a)    Prednostne   predchádzať   vzniku   odpadov   zo   svojej   činnosti   a obmedzovať   ich

množstvo     a nebežpečné     vlastnosti.     Zabczpečit'     mateiiálové     zliodiiocovanie
odpadov vznikajúcich počas prevádžky a  údržby objektov. Tie odpady, ktoré nie je
možné  zhodnotiť,  je  potrebné  zabczpečiť  ich  zncškodnenie  v  súlade  so  zákonom
č.   79/2015   Z.   z.   o odpadoch   ao zmene   a doplnení   niektorých  zákonov   v zncní
neskoi.ších  prcdpisov  (zákon  o  odpadoch),  t.j.   na   legálnom  zariadeni'  oprávnenej
oi.ganizácie.

b)    S  odpadmi  vznikajúcimi  počas  prcvádzky  objektu  nakladat'  v  súladc  s  §   14  ods.   1
a()ds.    2    zákona   oodpí`doch,    kde   je    ustanovená   aj    evidL`nčná   aohlasovacia

povinnosť   pôvodcu   odpadov.   V7niknuté   odpady   7hromažd'ovat'   v mieste-ich
vzniku   vo   vhodných   nádobách   (k()ntajncroch),   primei.aných   druhu   a  množstvu
zhromažďovuného odpadu.

5.     Stavebník  k  ukoiičeníu  uži'vaiiía  stavebných  objcktov  809,  810,  812  prizve  Slovenský
vodohospodársky   podnik   Š.p.,   Povodie   Hrona,   Oitštcpný   závod   Banská   Bystr]ca,
Spĺáva povotlia  homé,ho  lpl'a  Lučencc.

(t.    Spľávu   a údržbii   zabezpečí   zhotovitcľ,   ktorý  je   povinný   udržiavat'   ich   v dobrom
tcchnickom   siavL],   aby   nedochádzalo   k  ich   znehodnoteniu   a   zároveň   zabe2'pc.či'   aj
i'idržbu  dopravných značiek  a  dopravných zai.iadení.

7.    Stavcbník   je    povinný    dokumentáĹ`íu    skutočného    vyhotovc`nia    stavby    iichovávat'

po cclý čas jeho užívania.

Špcciálny   stavebný   úrad   m   základe   žiadosti   stavebníka   vylučuje odkladný   účinok
i.o7kladu   podl'a   §   55   ods.   2   správneho   i)oriadku   proti   i.ozhodnutiu   z dôvodu   všeobecnélio
naliehavého  záujmu.

Za  vydanie tohto  ro/.hodnutia  stzivebník jc  oslobodený od  zaplatenia  správneho  poplatku

podl'a   bodu   3.   Oslobodenia   v  pol()Žke   č.   62í`   písm.   g)   zákona   NR   SR   č.145/1995   Z.   z.
o  správnych poplatkoch  v znení neskorších pi.cdpisov.

V priebehu  kom`iiia  a m  konaní  neboli   vznesené  Žiadne  námietky  účastníkov  konania
a preto o nich nebolo potrebné rozhodnút'.

Odôvodnenie

Stavebni'k  podal  dňa  20.6.2022   listom  č.  4761/42778/30301/2022/Ra  návrh  na  vydanie
kolaudiičného  i.ozhodnutia na stavebné objekty u\ĺedené vo výokovej časti tohto  rozhodnutia.



Stavba bola povolená rozhodnutím č.  05288/2019/SCDPK/40119 zo dňa 21.5.2019, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa  10.7.2019.

Špeciálny  stavebný  úrad  oznámil  podl'a  §  80  stavebného  zákona  v spojení  so  zákonom
č.   669/2007   Z.   z.   začatie   kolaudačného   konania   stavby   (ďalej   len   ,konanie")   1istom
č.    29770/2022/SCDPK/65892   zo    dňa   27.6.2022    a nariadil   ústne   pojednávanie   spojené
s  miestnym  zist'ovaním  a  upozomil  účastníkov  konania  a  dotknuté  orgány,   že  námietky
a  stanoviská  môžu  uplatniť  najneskôr  na  ústnom  konaní,  inak  sa  na  ne  podľa  §  80  ods.  2
stavebného  zákona  neprihliadne.  Ak  účastníci  konania  a  dotknuté  orgány  v určenej  lehote
neoznámia   svoje  pripomienky,   námietky  alebo   stanoviská,   má   sa  za  to,   že   so   stavbou
z hľadiska   nimi   sledovaných   záujmov   súhlasia.   Zároveň   zaslal   Ministerstvu   Životného

prostredia  Slovenskej  republiky.  sekcii posudzovania  vplyvov  na  životné  prostredie,  odboru
posudzovania  vplyvov na životné prostredie  (ďalej  len „MŽP  SR,  SPVŽP.`) podklady podl'a
§  140c ods.  2 stavebného zákona  listom č.  29770/2022/SCDPK/65894 zo dňa 20.6.2022.

Špeciálny  stavebný úrad preskúmal  návrh  na  ústnom pojednávaní,  ktoré  sa  uskutočnilo
dňa 29.7.2022, o priebehu ktorého vyhotovil protokol. Na ústnom konaní sa vyjadrili:
-   zástupkyne   Ministerstva   dopravy   a   výstavby   Slovenskej   republiky,   útvaru   vedúceho
hygienika  rezoiiu,  oddelenie  oblastného  hygienika  Zvolen  (ďalej  len  ,MDV  SR,  ÚVHR,
00H   ZV"),   Že   písomné   súhlasné   záväzné   stanovisko   zašle   do   troch   pracovných   dní
stavebníkovi,
-  zástupcovia  SVP,  Š.p.,  Povodie  Hrona,  OZ  88,  Správa povodia  homého  lpľa  Lučenec,  že
súhlasia s vydaním kolaudačného rozhodnutia za podmienok, ktoré sú Špeciálnym stavebným
úradom   uložené    stavebníkovi    splnit'   vbode   5.    v   záväzných   podmienok   vo    výoku
rozhodnutia.
Stavebník  na  konaní  predložil  podklady  k  odstráneniu  stavebného  objektu:   010  Asanácia
hospodárskej budovy motorestu v Mýtnej, ktorý špeciálny stavebný úrad berie na vedomie.

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

projektová   dokumentácia   skutočnej   realizácie    stavby,   preberací   protokol   o technickom
odovzdaní  a prevzatí  verejnej  práce, stanoviská,  elaborát  kvality,  kópia  stavebného  dennĺka,
správa  stavebného  dozora.  splnenie  podmienok  EIA  -  vyhodnotenie,  geodetický  elaborát,
určenie   DDZ:   č.   OU-BB-OCDPK-2017/025872   zo   dňa   22.8.2017,   č.   OU-LC-OCDPK-
2017/008011  zo dňa 28.7.2017.

Dňa    8.2.2022    bolo    na    špeciálny    stavebný    úrad    záväzné    stanovisko    Krajského

pamiatkového  úradu  Banská  Bystrica  č.  KPUBB-2022/2471-8/57422/BRE  zo  dňa  11.7.2022
v ktorom súhlasí s kolaudáciou predmetných stavebných objektov bez pripomienok vzhľadom
na   to,   že   sú   situované   mimo   pamiatkového   územia.   Dňa   18.7.2022   bolo   elektronicky
doručené   oznámenie   o neúčasti   na   kolaudačnom   konaní   od   lnšpektorátu   práce   Banská
Bystrica,  č.  IPBB^PBB_ODD  BOZP/KON/2022/6421,  v ktorom oznamuje,  že  sa nezúčastní
predmetného   kolaudačného   konania   a nebude   uplatňovat'   formou   záväzného   stanoviska
požiadavky   na   zaistenie   bezpečnosti   a ochrany   zdravia   pri   práci   k predmetnej   stavbe.
MŽP  SR,  SPVŽP  dňa 26.7.2022  doručilo  záväzné  stanovisko  č.  593/2022-1.7/ac 39055/2022
zo   dňa   20.7.2022   vktorom   konštatuje,   že   predmetná   stavba   je   vsúlade   so   zákonom
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení nie*torých
zákonov   v znení   neskorších  predpisov,   s vydanými   záverečnými   stanoviskami   MZP   SR,
SPVŽP       č.   4366/04-1.6/ml   zo   dňa    17.2.2006,   č.    12329/07-3.4/ml   zo   dňa    18.12.2007
a  s rozhodnutím  vydaným  v zisťovacom konaní  č.  3134/2017-1.7/ml  zo  dňa  13.2.2017  a ich

podmienkami.
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Ku  konaniu  7.aslalo  súhlasné  7.áväzné  sta]iovisko:  OU  LC,  OSZP,  011  č.  OU-LC-OSZP-
2022/0083ló-1    zo    dňa    3.8.2022    spodmienkami,    kto].é    špeciálny    stavebný    úrad    uložil

prevádzkovatcľo\i  stavcbných  objektov  splnit'  v    bode  4.  záväzných  podmienok  vo  výToku
tohto  i-()zhodnutia.

V konaní    Špcciálny    stavebný    úrad    preskúmal    pred[oženú    žiadosť    s dokumentáciou
skutočného  vyhotovenia  a s dokladmi z hľad]'sk  uvedených  v  §  82  stavcbného  zákona a zistil,
Že  boli  dodržané podmienky  stanovené  v stavebnom povolení  a zároveň,  Že  stavebné  objekty
sú  iealizov.iné  podl'a  dokumentácie  overenej  v stavebnom  konam'.  Všeobecným  technickým

podmienkam m výstavbu vyhovelo.
Niikoľko  Špeciálny  stavcbný  úi.ad  nezistil  dôvody,  ktoré  by bránili užívaniu  predmi`tných

siavebnýi`h  objektov,  jc   možné  povoliť  ich  užívanie  do  30.11.2023.   Užívaním  stavebných
objektov  ncbudú  ohrozené  verejné  záujmy  z  hl'adiska  bezpcčnosti,  ochrany  zdravia  a  života
osôb,   ako   aj   životného   prostredia   preto   Špeciálny  stavebný   úrad   rozhodol  tak,   ako  je   to
uvedené vo  výrokovej časti tolito i.ozhodnutia.

Vylúčenie   odkladného    účinku   rozkladu   pi.oti   rozhodnutiu   Špeciálny   stavebný   úrad
odôvodňuje    tým,    že   je    vo    veiejnom    záujme,    aby    predmetné    stavebné    objekty   boli
bezodkl:idne dané do  užívania a slúžili  svojmu  i'ičelu  čo najskôr a 7ároveň,  aby mohla plynule

r)okračovať realizácia výstavby rýchlostnej cesty R2  v danom úseku.

Poučenie

Proii  tomuto  rozhodnutiu    je  možné  podl'a  ustanovenia  §  61   ods.l   spi`ávneho  poriadku

i)odat'  rozklad  v  lehote   15  dní  odo  dňa jcho  doručenia  m  Ministerstvo  dopravy  a  výsiavby
Slovenskc`j    rei)iibliky,    Námestie    slobody   6,    810   05    B].atislava.    Po   vyčerpaní   riadnych
opravných  prostriedkov  je  toto  rozhodnutie  preskúmatcl'né  prĺslušným  súdom.   Podľa   §   55
ods.  3  si)rávneho  poriadku  proti  rozhodiiutiu  o  vylúčimi'  odkladného  účinku   ncmožno  podať
rozklad.

Mgr.  Petcr Tvrdoň,  PhD.

p()vi`rcmý vykonávani'm  funki`ie gcncrálneho  riaditcľa
sekcie cestiicj  dopravy a pozi`niných komunikácii'

Toto  i.ozhodnutie  sa  doručuje  účastiiikom  komnia  formou  vcľejnej  vyhlášky  vyvesením

po   dobu   15   dní   na  úľadnej   tabuli   Mmisterstva  dopravy  a výstavby   Slovcnskej   republiky,
Námestic   slobody   6,    810   05    Bratislava   a zároveň   bude   zverejnené   na   webovom   si'dle
Ministerstva   dopravy   a výstavby   Slovcnskej   Republiky   www mindoD.sk   v časti   „Vercjné
vyhlášky",     ako     aj     na     ccntrálnej     úradnej     clektľonickej     tabuli     na     stráiike     portálu
www.slovensko.sk  v  časti „Ui.adná iabul'a"

Doruč`i'  sí`  i'ičastník()m k()nania:

1.      Národná   díaľničná   spoločntisť   a.   s.,   Di'ibravská   cesta    14,   841    04   Bratislava,   ICO
35919001

2.      Ostatní účastnící konania  podľa  §  78 ods.1  a  §   140c ods.  2  sta\ĺebného  zákona



Na vedomie:
1.     Obec  Mýtna,  č.  47,  985  53  Mýtna  47,  IČ0  00316253  so  žiadost'ou  ozverejnenie

tohto    rozhodnutia    vyvesenĺm    po    dobu    15    dní    na    úradnej    tabuli    obce
a na webovom síd]e obce, ak lio má zriadené

2.     Obec   Lovinobaňa,   SNP  356/1.   985   54  Lovinobaňa,   IČ0  00316172   so  žiadost'ou
o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu ls dní na úradnej tabulí obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené

3.      Obec  Tomášovce,  Partizánska  132,  985  56  Tomášovce,  IČ0  00316474  so  žiadost'ou
o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabu]i obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené

4.     MŽP SR, SPVŽP, OPVŽP, Nám.  Ľ.  Štúra  1, 812 35 Bratislava,  IČ0 42181810
5.     MDV  SR,  ÚVHR,  Oddelenie oblastného  hygienika Zvolen 6,  M.  R.  Štefánika 295/2,

960 02 Zvolen (D 400)

;.#V!:;K:Ezazsz?,sFpl,7š:9974msá;aBlángszíg6ys:fl:satícpósáä,š,1ISC69oo151866

;    :#r;ásp;oíci?;ô;ov!:5y;3H6:6:OpVLe; :1,`t;k:',?ť:Pp: PNaa|Nráe:ubĽ,kšyt ť:,1; 8947: 60iuBčaennsekc:
IČ0 00151866

i:gFí,BLúaá:ovvnaá38á,?1;:;E::,sišia3a?síái3a,|17Í85317555194
12.   Úrad BBSK, Nám.  SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, IČ0 37828100
13.   BBRSC, a.s„ Majerská cesta 94, 974 96 Banská B`ystrica, IČ0 36836567
14.   SSC, Miletičova  19, P.O.BOX  19,  82619 Bratislava, IČ0 003328
15.   SSC,  IV a SC,  Skuteckého 32, 974 23  Banská Bystrica, IČ0 003328

:;.žnsšR:kéoRr,átKi:aĹc:ispoavriaz8:nssŕ;::S:ar:t:;,:::,3:ČBom3S|k3á6:5y6t|rlca,IČoool66375
18.   ŽSR, OR,  Oblastná správa, M.  R.  Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, ICO 31364501
19.   SVP,  š.  p.,  Povodie  Hrona,  OZ  88,  Partizánska  cesta  69,  974  98  Banská  Bystrica,

IČ0 36022047
20.   SVP,  š.  p.,  Povodie  Hrona,  OZ  Správa  povodia  homého  lpľa,  Fiľakovská  cesta  45,

984 80 Lučenec, IČ0 36022047
21.   Lesy SR, Š.p., Nám.  SNP č.8, 975  66 Banská Bystrica, IČ0 36038351
22.   Agro Lovinobaňa, s.r.o., Bottova  1522, 96212 Detva, IČ0 46326430
23.   Agrotom s.r.o., 985  56 Tomášovce 486, IČ0 36025933
24.   L -Industry Park s.r.o., Hattalova  12/C, 83103 Bratislava, IČ0 44101392
25.   NDS, a.s.,10,   Skuteckého 32, 974 01  Banská Bystrica, IČ0 35919001
26.   Združenie  R2  Metrostav  -Hochftief,  Metrostav  DS  a.s.,  Košická  17180/49  821  08

Bratislava, IČ0 46120602
27.   HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČ0 44298170
28.   MDV SR, C 340, C 230



Potvrdeiiie dátumu vyvescnia a zvesenia  rozhodnutia verejnej  vyhlášky:

Dä"mvyvese"a`l.d.y.`Um

Dátum zvesenia:  ....

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Podpis a odtlačok úradnej pcčiatky


