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

č. 05087/2018/SCDPK/82984
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 12.11.2018

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný 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 (ďalej len „špeciálny stavebný
úrad“) v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
oznamuje
podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 3 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.“) začatie konania o zmene stavby
pred jej dokončením.
DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava na základe substitučného
plnomocenstva D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, na základe
substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cameron McKenna LLP, Cannon
Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6,
810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“) podal listom č. 8786/2017-2910/7777-00 zo dňa
21.12.2017 doručeným dňa 22.12.2017 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavebné
objekty 101, 102, 111, 113, 114, 151, 201, 202, 203, 205, 206 a 501, ktorú doplnil dňa
09.02.2018 listom č. 1157/2018-2910/7777-00 zo dňa 08.02.2018, dňa 23.03.2018 listom č.
2264/2018-2910/7777-00 zo dňa 23.03.2018, dňa 11.10.2018 listom č. 7867/2018-2910/777700 zo dňa 10.10.2018, dňa 05.11.2018 listom č. 8512/2018/-2910/7777-00 zo dňa 31.10.2018,
dňa 09.11.2018 listom č. 8528/2018-2910/7777-00 zo dňa 07.11.2018 a dňa 16.10.2018
listom č. 7435/2018-2910/7777-00 zo dňa 12.10.2018 o stavebné objekty 103, 115-01, 11502, 204-01, 204-02, 207, 208, 209, 320, 321, 501, 552-01 a 552-02, doplnenú dňa 09.11.2018
listom č. 8529/2018-2910/7777-00 zo dňa 07.11.2018,
na stavbu: „Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača“
stavebných objektov:
101
Diaľnica D4 v km 0,000 – 4,400
Križovatka „Čierna voda“
102
Križovatka „Rača“
103
Preložka cesty III/1082 v km 1,363 D4 v križovatke „Čierna voda“
111
Preložka miestnej komunikácie v km 3,810 D4 do NPR ŠÚR
113
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114
115-01
115-02
151
201
202
203
204-01
204-02
205
206
207
208
209
320
321
501
552-01
552-02

Preložka poľnej cesty v km 0,590 D4
Preložka cesty II/502 v km 4,183 v k.ú. Svätý Jur
Preložka cesty II/502 v km 4,183 v k.ú. Vajnory
Obchádzka na ceste III/102 v križovatke „Čierna voda“
Most na D4 v km 0,580 nad Vajnorským potokom
Most na ceste III/1082 v km 1,363 nad Diaľnicou D4
Most na ceste III/1082 v km 1,573 nad diaľnicou D4 v križovatke Čierna voda
Ekodukt v km 1,948 D4
Ekodukt na MK v km 1,948 D4
Most na D4 v km 2,560 nad račianskym potokom
Most na D4 v km 3,810 nad miestnou komunikáciou do NPR Šúr
Most na D4 v km 4,160 nad traťou ŽSR Bratislava – Žilina v žkm 10,760
Most na vetve „BS“ v križovatke „Rača“ n ad preložkou cesty II/502
Most na vetve „SB“ v križovatke „Rača“ nad preložkou cesty II/502
Úprava bezmenného potoka v križovatke „Rača“
Úprava potoka Javorník v križovatke „Rača“
Odvodnenie diaľnice D4
Čerpacia stanica v km 3,127 D4, stavebná časť
Čerpacia stanica v km 3,127 D4, technologická časť

Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie pod č. 05444/2017/C240SCDPK/19725 dňa 09.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2017 po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ministra č. 67/2017 o rozklade zo dňa 16.06.2017.
Zmena stavby pred dokončením v tomto konaní oproti pôvodnej projektovej dokumentácií
spočíva najmä:
101 – v znížení návrhovej rýchlosti; v zmene šírkového usporiadania, výškového vedenia,
konštrukcie vozovky diaľnice D4, sklonov svahov zemného telesa, šírky nespevnenej krajnice
a rozsahu oporných múrov (v rámci objektu 101); v úprave smerového vedenia ľavého
a pravého jazdného pásu, v zmene a doplnení sanačných opatrení, v doplnení bezpečnostných
zálivov na D4, v úprave polôh SOS hlások, v znížení počtu pruhov v odbočovacom
a pripájacom pruhu pred križovatkou Rača;
102 – v úprave smerového vedenia vetiev, v zmene výškového vedenia vetiev, sklonov
svahov zemného telesa, priečneho sklonu, konštrukcie vozovky a šírky nespevnenej krajnice;
v zmene a v doplnení sanačných opatrení;
103 – v úprave smerového vedenia vetiev, v zmene výškového vedenia vetiev, sklonov
svahov zemného telesa, priečneho sklonu, konštrukcie vozovky, v zmene a doplnení
sanačných opatrení, v úprave priepustov;
111 - v úprave výškového vedenia, smerového vedenia vetiev „VA-CV1“ a „VA-CV2“, v
zmene šírky nespevnenej krajnice, sklonov svahov zemného telesa; v úprave okružnej
križovatky OK2, vo včlenení zárodku vetvy „VA-CE“, v zmene a doplnení sanačných
opatrení;
113 – v úprave (znížení) nivelety, smerového vedenia, v zostrmení sklonov svahov, vo
vypustení zvodidla pod mostným objektom 206, v zmene a doplnení sanačných opatrení;
114 - v úprave nivelety pri pripojení na jestvujúcu komunikáciu, v úprave (znížení) nivelety
a smerového vedenia pod mostom 201, v zostrmení sklonov svahov, v zmene a doplnení
sanačných opatrení;
151 – v zmene úseku „I“ a „II“ (vyplýva z podmienok stavebného povolenia na zachovanie
cyklotrasy Jurava počas výstavby), v úprave nivelety a v optimalizácií zemného telesa, v
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úprave smerového a výškového vedenia na základe požiadavky obchádzky
s cyklochodníkom, v zmene sklonov svahov;
201- v zmene zakladania, tvaru a typu nosnej konštrukcie, rozmerov, rozpätí a otvorov mosta,
statického systému, tvaru a koncepcie opôr, v nahradení zemných násypov vystuženými
stenami z betónových prefabrikátov, v prispôsobení výškového vedenia mosta diaľnici D4
a výškového a smerového vedenia poľnej ceste (S0 114);
202 – v prispôsobení výškového vedenia mosta diaľnici D4, v zmene výškového a smerového
vedenia vetvy CV1 a vetvy CV2, šírkového usporiadania na moste, zakladania na základe
odporúčaní geologického prieskumu, spôsobu vyhotovenia výkopových prác, tvaru
medziľahlých podpier, v posune podpery č. 3, v zmene rozpätia polí mosta, tvaru a typu
nosnej konštrukcie, statického systému a spôsobu odvedenia dažďových vôd z mosta;
203 – v prispôsobení výškového vedenia mosta diaľnici D4 a výškového vedenia cesty
III/1082, v zmene zakladania, sklonov svahov násypového telesa, rozpätí a otvorov mosta, v
úprave rozmerov nosnej konštrukcie, v zmene tvaru a typu nosnej konštrukcie, rozmerov
a tvaru základov stredových podpier a spôsobu odvedenia dažďových vôd z mosta;
204-01 – v predĺžení nosnej konštrukcie, premostenia, v zmene šírky a výšky mosta, v
zväčšení plochy mosta, v zmene nosnej konštrukcie z plnostennej monolitickej rámovej
konštrukcie (podľa DSP) na konštrukciu vyľahčenú prefabrikovanú klenbovú, v zmene
základov mosta, spôsobu odvedenia dažďových vôd z mosta (namiesto napojenia do
rozptylových šácht odvedenie vody do vsakovacích jám), odvedenia dažďových vôd
z premosťovanej komunikácie D4 (namiesto odvodňovacích rigolov odvedenie vody
pomocou štrbinových odvodňovačov), spôsobu odvedenia dažďových vôd (drenážne rúrky
budú odvádzať vodu do vsakovacích jám alebo do diaľničnej kanalizácie (501);
204-02 – v predĺžení nosnej konštrukcie, premostenia, v zmene šírky a mosta, v zväčšení
plochy mosta, v zmene nosnej konštrukcie z plnostennej monolitickej rámovej konštrukcie
(podľa DSP) na konštrukciu vyľahčenú prefabrikovanú klenbovú, v zmene základov mosta,
spôsobu odvedenia dažďových vôd z mosta (namiesto napojenia do rozptyľových šácht
odvedenie vody do vsakovacích jám) a spôsobu odvedenia dažďových vôd, prenikajúcich cez
násyp (drenážne rúry budú odvádzať vodu do vsakovacích jám);
205- v skrátení nosnej konštrukcie, rozpätia, v zmene sklonu svahov násypového telesa,
výšky nosnej konštrukcie, v úprave šírky vonkajších ríms, v zmene ŽB opôr na úložné prahy
založené na pilotách s RSS stenou, ktoré pod úrovňou lavičky zabezpečujú funkciu mostných
krídel a v doplnení revízneho chodníka na kontrolu ložísk;
206 – v zmene tvaru nosnej konštrukcie, smerového vedenia; v skrátení nosnej konštrukcie
a krídel, v zmenšení výšky nosnej konštrukcie mosta, v úprave výškového vedenia;
207 – v skrátení nosnej konštrukcie, rozpätí a otvorov mosta, v úprave výškového vedenia, v
zmene smerového vedenia (smerové vedenie je samostatné pre každý jazdný pás a je oproti
DSP posunuté o 0,5 m bližšie k osi D4); v zmene šírkového usporiadania a šírky nosnej
konštrukcie, ktoré vyplynulo z nového dopravno-inžinierskeho posúdenia (na diaľnici D4 sú
navrhnuté jednopruhové vyraďovacie a zaraďovacie pruhy nachádzajúce sa pri vonkajších
okrajoch pozdĺž celého mosta), v zmene výšky nosnej konštrukcie, konštrukcie násypu opory
č. 4 z titulu skrátenia mosta;
208 – v zmene nosnej konštrukcie a jej výšky z monolitickej predpätej dosky s vyľahčenými
konzolami na konštrukciu z tyčových prefabrikovaných nosníkov so spriahnutou ŽB doskou;
statického systému (zo spojitého nosníka na prosté polia s pružnou doskou); nivelety na
moste; rozmerov a tvaru základu stredných podpier a medziľahlej podpery zo stenovej na
podperu s tromi stĺpmi kruhového prierezu;
209 – v zmene nosnej konštrukcie a jej výšky z monolitickej predpätej dosky s vyľahčenými
konzolami na konštrukciu z tyčových prefabrikovaných nosníkov so spriahnutou ŽB doskou;
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v zmene statického systému (zo spojitého nosníka na prosté polia s pružnou doskou); nivelety
na moste; rozmerov a tvaru základu stredných podpier a medziľahlej podpery zo stenovej na
podperu s tromi stĺpmi kruhového prierezu;
320 – v skrátení preložky potoka o 9,20 m vzhľadom na nevhodné napojenie preložky na
existujúci priepust DN 1200 pod cestou II/502; v úprave trasy z dôvodu koordinácie so
zakladaním pilierov mosta 208, v nahradení 1 priepustu otvoreným korytom;
321 – v úprave dĺžky jednotlivých úsekov otvorených lichobežníkových korýt, nivelety a
sklonov svahov vrátane drobných korekcií smerového vedenia, v zmenšení pozdĺžneho
sklonu z dôvodu návrhu 3 balvanových sklzov na prekonanie výškového rozdielu pred
zaústením do predĺženého priepustu pod cestou II/502;
501 – objekt 501 je rozdelený na dve časti: úsek D4 km 0,600 – 4,100 a úsek križovatka
„Rača“ km 4,200-4,400 (dve samostatné časti objektu, ktoré bude možné prevádzkovať
samostatne); zmeny v úseku 0,600 – 4,100 spočívajú: v odvedení dažďových vôd dvomi
súbežnými potrubiami v strednom deliacom pruhu resp. v krajnici vozovky, v zmene
výškového osadenia vodonepriepustnej retenčnej nádrže RN-1 v km 1,740
a vodonepriepustnej retenčnej nádrže RN-2 (brehy tvorí obslužná komunikácia), v zmene
riešenia čistenia a čerpania dažďových vôd (dažďová voda vteká do ORL-2 a následne je
prečerpávaná do RN, odtok z RN do Vajnorského potoka je gravitačným potrubím), zmeny
v úseku 4,200 – 4,400 spočívajú v: zmene počtu, polohy, rozsahu a výšky vsakovacích
zariadení; rozdelení vsakovacieho zariadenia č. 1 na dve samostatné zariadenia z dôvodu
vysokej hladiny podzemných vôd a nemožnosti vsakovania na časti vnútrokrižovatkových
priestorov; rozdelení vsakovacieho zariadenia č. 2 na dve samostatné zariadenia z dôvodu
požiadaviek správcu VVN 400 kV vedenia;
552-01 – v zmene riešenia čistenia a čerpania dažďových vôd (ORL-2 a čerpacia stanica sú
predradené pred retenčnú nádrž tzn., že dažďová voda vteká do ORL-2 a následne už
predčistená je prečerpávaná do retenčnej nádrže RN); veľkosti čerpacej stanice, vo zvýšení
počtu a výkonu čerpadiel, v osadení čerpacej stanice ako podzemnej v konštrukcii ochrannej
hrádze a v posune polohy čerpacej stanice v rámci trvalého záberu;
552-01 – v zmene veľkosti čerpacej stanice, vo zvýšení počtu a výkonu čerpadiel.
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo konanie začaté. Nakoľko sú ministerstvu dobre
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods.3 zákona č. 669/2007 Z. z. nenariaďuje ústne
pojednávanie ani miestne zisťovanie. 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.
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods.3 zákona
č.669/2007 Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť
najneskôr v lehote do 7 (slovom sedem) pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia. Stavebný úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých
orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli
alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej
dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.
Ak účastník konania, zúčastnená osoba alebo dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi
svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak dotknutý orgán štátnej správy potrebuje na
riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím
primerane predlží.
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Účastníci konania majú podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku možnosť vyjadriť sa k
podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na
Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodí,
č. dverí 522. Do projektovej dokumentácie je možné nahliadnuť na špeciálnom stavebnom
úrade.

Peter Varga MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Toto oznámenie 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. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, IČO 31322000
2. 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.
3. 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 MŽP SR č.292/2011-3.4/ml zo dňa 07.02.2012
v znení rozhodnutí č. 2775/2016-3.4/ml zo dňa 04.01.2016, č. 6469/2017-1.7/ml zo dňa
20.1.2017 a č. 7/2018-1.7/dj-R zo dňa 19.03.2018
Na vedomie:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 so
žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
2. Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO 00304565 so
žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
3. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, IČO 00304832 so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
4. Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 00304786 so
žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
5. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3, IČO 00151866
6. Ministerstvo životného prostredia SR, SEHaOH, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO
42181810, vrátane príloh podľa § 140 stavebného zákona
7. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 36063606
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8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832
05 Bratislava 3, IČO 00151866
9. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01
Senec, IČO 00151866
10. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 10, 902
01 Pezinok, IČO 00151866
11. Okresný úrad v Bratislave, odb. krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3,
IČO 00151866
12. Okresný úrad Senec, odb. krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO
00151866
13. Okresný úrad Pezinok, odb. krízového riadenia, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok, IČO
00151866
14. Okresný úrad v Bratislave, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova
46, 832 05 Bratislava 3, IČO 00151866
15. Okresný úrad Senec, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21,
903 01 Senec, IČO 00151866
16. Okresný úrad Pezinok, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M.R. Štefánika
10, 902 01 Pezinok, IČO 00151866
17. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Bratislava, Staromestská 6, 811 03
Bratislava 1, IČO 00151866
18. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislava, Radlinského 6, 811 01 Bratislava 1,
IČO 00151866
19. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28
Bratislava, IČO 00151866
20. Okresné riaditeľstvo PZ Senec, Holého 8, 903 01 Senec, IČO 00151866
21. Okresné riaditeľstvo PZ Pezinok, Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok, IČO 00151866
22. Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3,
IČO 00151866
23. Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO
00151866
24. Okresný úrad Pezinok, odbor pozemkový a lesný, M.R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok,
IČO 00151866
25. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345
26. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava,
IČO 00156621
27. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30845572
28. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava,
IČO 00151866
29. SPF, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 1, IČO 17335345
30. MDV SR, Regionálny hygienik MDV SR, D400
31. MDV SR, Sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva, C600
32. MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, C340
33. MDV SR, Odbor cestnej infraštruktúry, C230
34. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava, IČO 35947161
35. Letové a prevádzkové služby SR, š.p., Ivánska cesta 93, 823 07 Bratislava 216, IČO
35778458
36. Slovenský vodohospodársky podnik, o.z., Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava,
IČO 3602204701
37. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17,811 04 Bratislava, IČO 31755194_121
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38. Pamiatkový úrad SR, cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO 31755194
39. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčekova 19, 851 01 Bratislava, IČO 12664979
40. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 4, IČO
00683876
41. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO
35919001
42. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 00003328
43. Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 0031364501
44. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika , 823 05 Bratislava, IČO 42355826
45. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO 36653004
46. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO 35860839
47. SHMU, Jeséniova 17 D, 833 15 Bratislava, IČO 00156884
48. Lesy SR, š.p., GR, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO 36038351
49. Lesy SR, š.p., OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice, IČO 36038351
50. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17058520
51. Štátna ochrana prírody SR, reg. Centrum ochrany prírody, Jeséniová 17/D, 831 01
Bratislava, IČO 7058520
52. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Matúškova 21, 833 16
Bratislava, IČO 00156582
53. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO
35850370
54. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
55. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518
56. Slovak Telecom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
57. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO 35697270
58. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO 35680202
59. MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36230537
60. Telekom Servis, s.r.o., Pluhova 1/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 35705477
61. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava,
IČO 35829141
62. Zero Bypass Limited, OZ, Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO 50110276
63. D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO 50245350
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia: .......................

........................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Dátum zvesenia: .......................

........................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky
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