
OBVODNÝ ÚRAD ŽILINA 
Odbor výstavby a bytovej politiky 

Andreja 17,010 Ol Žilina 

ObU-ZA-OVBP2/B/2013/00661-2/Pál V Žiline, Z4.06.2013 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

O UMIESTNENÍ ST ,AVBY 

Národná a.s. 

35 919 001 

so sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 

podal 06.05.2013 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

"Dial'nica D3 Bukov, 2. polprofil" 

v k.ú.: Horelica, 
na pozemkoch parc. líniová stavba. 

Obvodný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytoveT politiky (d'alej len "ObU Zilina -
OVaBP") ako príslušný stavebný úrad ust. § 117b zákona 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon} v znení neskorších predpisov len 
"Stavebný zákon") v znení zákona 540/2008 Z.z., ktorým sa mení a zákon 
669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb 

a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR 16211995 Z.z. o katastri 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona 86/2008 

Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o podanom návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby, takto 

rozhodol: 

na základe výsledkov územného konania o umiestnení stavby § 39a ods. l 
Stavebného zákona: stavbu: 

"Dial'nica D3 Bukov, 2. polprofil" 

v k.ú.: Horelica, 
na pozemkoch parc. líniová stavba. 
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V zmysle ust. § 38 Stavebného zákona, ak nemá k pozemku 
vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie 
o umiestnení stavby vydat' len vtedy, ak možno na navrhovaný pozemok vyvlastnit'. 

ust. § 108 ods. 2 písm. f) Stavebného zákona možno pozemky 
len vo verejnom záujme pre výstavbu a správu ciest a miestnych komunikácií 
vrátane zriadenia ich ochranných pásiem osobitných predpisov. 

l. Súlad navrhovanej stavby s územnoplánovacou dokumentáciou: 

Umiestnenie D3 je . .v. .súlade . so . schválenou územnoplánovacou 
dokumentáciou: .. . 

s Koncepciou územného rozvoja Slovenska, 
- s Územným plánom územného celku Žilinského kraja, 
- s Územným plánom Mesta 
- s Územným plánom Obce 

2. popis trasy: 

Smerové a výškové vedenie v dokumentácii pre územné rozhodnutie v 
zásade vychádzalo z trasy dokladovanej v dokumentácii pre územné rozhodnutie 

D18 Kysucké Nové mesto- Skalité, I. úsek km 0,000- 21,900" a aktualizácii 
k územnému rozhodnutiu D3 (D18) Kysucké Nové Mesto - Skalité". Z 

územného návrhu trasy bola trasa pravého pásu temer 
trasou cesty I/ll s potrebnými výškovými úpravami nivelety z dôvodu 

konfigurácie terénu a podmienkou súbehu s existujúcou cestou I/ll a existujúcou 
tunelovou rúrou tunela Horelica. tohto úseku bol definovaný 
predchádzajúcim úsekom D3 Kysucké Nové Mesto - v km 33,016 a koniec 
úseku v km 37,020 bol definovaný úseku D3 Bukov -

Celková dÍžka úseku Bukov je 4003,964 m. 
Projektovaný úsek prechádza hornatým prostredím Žilinského kraja a 

katastrálnych území obcí Horelica a Z geomorfologického 
Slovenska sa záujmové územie úseku navrhovanej trasy D3 nachádza v subprovincii 
vonkajších Západných Karpát. Trasa navrhovaného 2. profilu D3 prechádza 
v súbehu existujúcej cesty I/ll cez reliéf s pomerne terénnymi 
prekážkami, ktoré sú prekonávané viacerými opornými múrmi a tunelom. Navrhovaný 
variant v miere obchádza zástavbu a aj plánovanú v zmysle platných 
územných plánov. Z územného návrhu trasy 2. profil najviac 

podmienka súbehu s existujúcou cestou I/ll a existujúca tunelová rúra 
tunela Horelica. 

3. Zdôvodnenie komunikácie, jej umiestnenie, druh a funkcia: 

úsek D3 - Bukov je D3 
Podhradie - štátna hranica SR/PR, a má dopravné prepojenie 

hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s 
republikou. sa dosiahne aj plynulejšie, rýchlejšie a prepojenie 
dvoch kysuckých priemyselných centier - okresných sídiel Kysucké Nové 
Mesto a s krajským mestom Žilina, sa tiež celkovo zlepšia dopravno-
prevádzkové podmienky pre tranzitnú dopravu na tomto pre Slovensko dôležitom 
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v smere sever -juh. 

Navrhovaný úsek dial'nice D3 - Bukov bude napojený na 
navrhovaný úsek dial'nice D3 v úseku Kysucké Nové Mesto - a na už 
vybudovaný úsek - Bukov (l'avý dopravný pás) po križovatku 
Bukov. Riešený úsek dial'nice v km 33,0 D3 pravým dopravným pásom 
za dopravný pás je v prevádzke, vrátane l' avej rúry tunela 
Horelica. v pravom profile do km 37,037 a v už existujúcom 
profile do km 37,337 a napája sa na úsek D3 v úseku Bukov -
Svršinovec. 

Dial'nica D3 Kysucké Nové Mesto- ús.ek Bukov 
2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo 
rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80, na konfiguráciu terénu v 
súlade s STN 73 6101 nebolo možné vyššie technické parametre. 

4. Terajšie využitie územia: 

Predmetné územie je doteraz využívané na pol'nohospodárske pôda 
je využívaná na pestovanie krmovín, resp. ako pasienky pre výrobu. Po 
výstavbe zostane územie využívané na pôvodné 

Z dôvodu výstavby dôjde samozrejme aj k zrušeniu niektorých pôvodných 
prístupov na pozemky. Tieto prístupy budú obnovené preložkami, resp. úpravami 

ciest, komunikácií; miestnych komunikácií, resp. ciest. 

5. Objektová skladba: 

010-00 
030-00 
040-00 
050-00 
060-00 
101-00 

121-00 
122-00 
123-00 
124-00 
125-00 
126-00 
127-00 
128-00 
129-00 
131-00 

201-00 
201-01 
202-00 

Príprava územia 

Úprava plôch na zariadenie staveniska 
úpravy 

Spätná rekultivácia 
Sanácia územia 

Úprava cesty IIV01159 do 
Pripojenie areálu Lesostav 
Prístupová cesta k mostu 202 
Úprava MK v km 34,280 
Úprava MK v km 34,500 
Preložka cesty km 34,500- 35,000 
Úprava prístupovej cesty k portálu Žilina km 36,060 
Preložka MK v km 36,805 
Úprava prístupovej cesty v km 35,900 
Preložka chodníka v km 33,890 

Most na nad cestou III/01159 v km 33,035 
Úpravy mosta 
Most na nad potokom v km 33,210 



202-01 
203-00 
203-01 
204-00 
204-01 
205-00 
205-01 
205-02 
205-03 
206-00 
206-01 
206-02 
206-03 
207-00 
207-01 
207-02 
208-00 
208-01 

220-01 
220-02 
220-03 
220-04 
220-05 
220-06 
220-07 
220-08 
220-09 
220-10 
220-11 
220-12 

221-01 
222-01 
222-02 
222-03 
230-00 
231-00 
232-00 
233-00 
234-00 
235-00 
236-00 
237-00 
238-00 
250-00 
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Úpravy mosta 
Most na dial'nici nad potokom a chodníkom v km 33,887 
Úpravy mosta 
Most na dial'nici nad MK a potokom v km 34,505 
Úpravy mosta 
Most na nad údolím v km 35,015 (nad zosuvom) 
Úpravy l'avého mosta 
Oporný múr v strednom deliacom páse v km 34,934-34,980 
Oporný múr v strednom deliacom páse v km 35,042-35,075 
Most na dial'nici nad údolím v km_35,('í00 .. 
Úpravy l'avého mosta IIA-004 ' ' ·,l 

Oporný múr v strednom deliacom páse v km 35,505-35,513 
Oporný múr v strednom deliacom páse v km 35,753-35,773 
Most na nad údolím v km 36,000 
Úpravy mosta 
Oporný múr v strednom deliacom páse vl'avqykm 35,907-35,914 
Most na nad MK v km 36,805 
Úpravy mosta 

Demolácia budovy 1625/1 
Demolácia budovy 1629 
Demolácia budovy 1632/3; 1633/3 
Demolácia budovy 1848/1; 1849 
Demolácia budovy 2393 
Demolácia budovy 1565; 1566; 1563/2 
Demolácia garáže pri portály tunela Horelica 
Demolácia budovy 10134 
Demolácia budovy 10140 
Demolácia budovy l 0079 
Demolácia budovy 10077 
Demolácia budovy l 0075 

Zaslepenie existujúcej cesty v km 33,355 
Demolácia kotevného pola 
Demolácia zárubného múra v km 35,250-35,320 
Demolácia klincovanej steny v km 35,250 - 35,320 
Úprava podložia v mieste km 33,375 - 33,700 
Zárubný múr vpravo v km 33.905-33,925 
Zárubný múr vpravo v km 34.725-34,875 
Zárubný múr vpravo v km 34.976- 35,025 

múr vpravo v km 35,021-35,375 
Zárubný múr vpravo km 35,375 - 35,539 
Zárubný múr vpravo v km 35,725-35,918 
Zárubný múr vpravo v km 36,800 
Zárubný múr vpravo v km 36,996 - KÚ 
Oporný múr v strednom deliacom páse v km 34,245 - 34,493 



251-00 
252-00 
253-00 
254-00 
280-00 
280-01 
280-02 
280-03 
280-04 
280-05 
280-06 
280-07 
280-08 
280-09 
280-10 
280-11 
280-12 
280-13 
280-14 
281-00 
281-01 
282-00 
282-01 
282-02 
282-03 
282-04 
282-05 
282-06 
282-07 
282-08 
282-09 
282-10 

282-11 

282-12 
282-13 
283-00 
301-00 
302-00 
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Oporný múr v strednom deliacom páse v km 34,513-34,934 
Oporný múr v strednom deliacom páse v v km 35,361 - 35,457 
Oporný múr v strednom deliacom páse v v km 36,695-36,765 
Oporný múr v strednom deliacom páse v v km 36,825 - KÚ 
Protihluková stena vpravo v km 32,995-33,015 
Prqtihluková stena na moste 201-00 vpravo v km 33,015- 33,074 
Protihluková stena vpravo v km 33 ,074-33,185 
Protihluková stena na moste 202-00 vpravo v km 33,185-33,228 
Protihluková stena vpravo v km 33,228- 33,750 

Protihluková stena vpravo v km 3?l87?_.dl. 
Protihluková stena vpravo v km 33,850- 33,873 
Protihluková stena na moste 203-00 vpravo v km 33,873 - 33,893 
Protihluková stena vpravo v km 33,893 - 34,480 
Protihluková stena na moste 204-00 vpravo v km 34,480- 34,514 
Protihluková stena vpravo v km 34,514-34,700 
Protihluková stena na moste 207-00 vpravo v 36,058 
Protihluková stena na moste 208-00 vpravo v km 36,764 - 36,827 
Protihluková stena vpravo v km 36,827- KÚ 
Protihluková stena vpravo v km 36,996- KÚ 
Protihluková stena v strede v km 35,775- 35,907 
Protihluková stena na moste 207-00 v strede v km 35,907 - 36,057 
Protihluková stena na jestvujúcom moste 11A-009 v km ZÚ- 33,056 
Protihluková stena v km 33,056- 33,191 
Protihluková stena na jestvujúcom moste 11A-0010 v km 33,191-33,239 
Protihluková stena v km 33,239- 33,275 
Protihluková stena v km 33,825- 33,881 
Protihluková stena na jestvujúcom moste 11A-008 v km 33,881 -33,915 
Protihluková stena v km 33,915- 34,489 
Protihluková stena na jestvujúcom moste v km 34,489-34,529 
Protihluková stena v km 34,529 - 34,938 
Protihluková stena na jestvujúcom moste 11A-006 v km 34,938- 35,060 
Protihluková stena v km 35,060- 35,443 
Protihluková stena na jestvujúcich mostoch 11A-003 a 11A-004 v km 35,443-
35,750 
Protihluková stena v km 35,750- 35,910 
Protihluková stena na jestvujúcom moste 11A-002 v km 35,910-36,055 
Demolácia jestvujúcich PHS 
Oplotenie 
Náhradné oplotenie súkromných pozemkov 

tunel Horelica PTR 
401-00.01 Portál Žilina 
401-00.011 Portál na razenie a HTÚ 
401-00.012 Zárubný múr a terénne úpravy 
401-00.02 Portál 
401-00.021 Portál na razenie a HTÚ 
401-00.022 terénne úpravy 



401-00.03 
401-00.04 
401-00.05 
401-00.06 
401-00.07 
401-00.08 
401-00.09 
401-00.10 
401-00.11 

HÍbený tunel 
Razený tunel 

prepojenie 
Kolektor a káblovody 
Drenážne odvodnenie tunela 
Odvodnenie vozovky 
Vozovka a chodníky 
Úprava technologickej centrály 
Rekonštrukcia obslužného objektu 
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401-00.12 Proti požiarny vodovod 
401-00.12.1 Úprava odberného objektu 
401-11.0 l Napájanie tunela elektrickou energiou 
401-11.02 Centrálny riadiaci systém tunela 
401-11.03 Vetranie tunela 
401-11.04 Osvetlenie tunela 
401-11.05 Dopravný systém 
401-11.06 
401-11.07 
401-11.08 
401-11.09 
401-11.10 
401-11.11 
401-11.12 
401-11.13 

501-00 
510-00 
511-00 
512-00 
513-00 

520-00 
521-00 
522-00 
523-00 

551-00 
552-00 
553-00 
554-00 
555-00 
556-00 
557-00 
558-00 

601-00 

Kamerový a videodetekcia 
Meranie fyzikálnych v tuneli 
SOS výklenky 
Rádiové spojenie a dopravné rádio 
Tunelový rozhlas 
Technologické vybavenie protipožiameho vodovodu 
Elektrická požiarna signalizácia 

sústava 

kanalizácia 
Kanalizácia z vodovodnej šachty v km 33,615 
Preložka kanalizácie cesty III/O 1159 
Úprava odvodnenia v km 34,275 
Rekonštrukcia kanalizácie v km 35,330 

Úprava brehov potoka 
Úprava bezmenného potoka v km 34,055 
Úprava bezmenného potoka v km 34,340 
Úprava bezmenného potoka v km 34,500 

Preložka vodovodu OC DN 150 v km 33,180 
Preložka vodovodu OC/PVC DN 150 v km 33,383 
Preložka vodovodu PE DN 50 v km 33,922 
Preložka vodovodu PE DN 25 v km 34,235 
Preložka vodovodu PE DN 50 v km 34,340 
Preložka vodovodu PE DN 25 v km 34,488 
Preložka vodovodu LT DN 150 v km 36,805 
Preložka vodovodu DN 32 v km 36,000 

Preložky - úpravy VVN vedení 



602-00 
620-00 
621-00 
622-00 
623-00 
624-00 
625-00 
626-00 
627-00 
628-00 
629-00 

630-00 
631-00 
632-00 
633-00 

660-00 
661-00 

680-00 
680-11 
701-00 
702-00 
703-00 
800-00 
800-01 
800-02 
800-03 
800-04 

Preložky - úpravy VVN vedení 
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Úprava vedenia 22kV - preložky v km 36,942 
Úprava vedenia 0,4kV - preložky v km 36,804 
Úprava vedenia 0,4kV - preložky v km 35,988 
Úprava vedenia 22kV - preložky v km 34,563 
Úprava vedenia 22kV - preložky v km 34,544 
Úprava vedenia 0,4kV - preložky v km 34,249 
Úprava vedenia 0,4kV - preložky v km 33 ,934 
Úprava vedenia 22kV- preložky v km 33,301 
Úprava vedenia 22kV- preložky v .km 33,2:f0 .. . 
Úprava vedenia 0,4kV- preložky v km 33,043 . 

Preložky oznamovacích vedení T-COM, km 33,050 
Preložky oznamovacích vedení T-COM, km 34,300 
Preložky oznamovacích vedení T-COM, km 34,954 
Preložky oznamovacích vedení T-COM, km }q,775- 36,850 

Verejné osvetlenie pri chodníku v km 33,900 
Verejné osvetlenie pri MK v km 36,790 

systém - stavebná 
systém - technologická 

Úprava VTL plynovodu v km 33,185 
Úprava STL plynovodu v km 33,190 
Preložky-úpravy-ochrany STL plynovodu v km 34,500 
Hlavný stavebný dvor 
Prístup na stavenisko 204-00 
Prístup na stavenisko 206-00 
Prístup na stavenisko 207-00 
Prístupová cesta na stavenisko 

6. Preložky inžinierskych sietí a vodných tokov·: 

D3 je líniovou stavbou a preto si takýto návrh vyžiadal aj množstvo 
preložiek, resp. úpravy existujúcich nadzemných a podzemných vedení. Ide o úpravy 
vzdušných vedení VN, NN, VO, káblov NN, telefónnej siete, úpravy STL plynovodov, 
vodovodov a úprav vodných tokov. 

7. Preložky a úpravy pozemných komunikácií dotknutých 

Pri výstavbe pravého profilu D3 bude budovaný aj most 201-00 cez cestu 
111101159, pod ktorým je nutné požadovanú podjazdnú výšku 4,50 + 0,15 = 4,65 
m. niveleta je fixovaná už realizovaným profilom, bude 

výšková úprava (zníženie nivelety) na ceste 111/01159. Úprava bude 
v trase existujúcej komunikácie s rovnakými šírkovými parametrami. 

(Stavebný objekt 121-00 Úprava cesty III/O 1159 do 
Pri výstavbe pravého profilu bude dotknuté pripojenie areálu Lesostav na 

cestu 111/01159, ktoré sa nachádza v mieste nového mosta 201-00. Pri stavbe 
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bude vybudovaná preložka spájajúca komunikácie. (Stavebný objekt 122-00 Pripojenie 
areálu Lesostav). 

Pre prístup na pozemky vpravo od a k mostu cez 
je navrhnutá nová komunikácia. (Stavebný objekt 123-00 Prístupová cesta 
k mostu 202). 

Výstavba pravého profilu si vyžiada úpravu a obnovu existujúcej 
vozovky po stavby a prepojenie komunikácie s sprevádzkovaným 
profilom pre dopravu na stavbe a vo fáze výstavby nosnú konštrukciu mosta 204 i pre 
verejnú dopravu. (Stavebný objekt 124-00 Úprava MK v km 34,280). 

Výstavba pravého profilu si vyžiada jednak obnovu existujúcej vozovky 
po stavby a jednak provizórnu komunikáciu stavby mosta 204-00. 
(Stavebný objekt 125-00 Úprava MK v km 34,500). 

Pri výstavbe pravého profilu bude zrušený zjazd na existujúcu 
cestu z polovice v km 34,860. cesta bude preložená pozdÍž pravej hrany 

telesa. Zjazd na cestu bude umožnený z miestnej komunikácie v 
Horelica za novo vybudovaným mostom 204-00. (Stavebný objekt 126-00 
Preložka cesty v km 34,500- 35,000). 

Výstavba pravého profilu si vyžiada úpravu prístupovej komunikácie pre 
na nástupnú plochu medzi tunelovými rúrami. (Stavebný objekt 127-00 Úprava 

prístupovej cesty k portálu Žilina v km 36,060). 
Stavbou mosta 208 na D3 v km 36,805 bude dotknutá existujúca miestna 

komunikácia do lokality U Capkov. Pre jej premiestnenie pod mostom je navrhnutá 
preložka MK. objektu je i vybudovanie provizórnej panelovej komunikácie po 
dobu výstavby opory 3 mosta 208. (Stavebný objekt 128-00 Preložka MK v km 36,805). 

Výstavba pravého profilu si vyžiada úpravu prístupovej komunikácie na 
D3 (Stavebný objekt 129-00 Úprava prístupovej cesty v km 35,900). 

8. Ochranné pásma: 

V dotknutom území je nutné tieto ochranné pásma jednotlivých 
inžinierskych sietí, cestných komunikácií a stavieb: 
-
- Cesta I. triedy 
- Cesta II. triedy 
- Cesta III. Triedy 
- VN, vzdušné vedenie 
- VN, káblové vedenie 
- STL plynovod 
- Vodovod 
- Kanalizácia 
- Slaboprúd 

100m od osi jazdného pásu 
50 rri od osi vozovky 
25 m od osi vozovky 
18 m od osi vozovky 
l O m od krajného 
l m od kraja kábla 
lOm 
2m 
3m 
2m 

9. Opatrenia na prevenciu a elimináciu vplyvov stavby na životné prostredie: 

stanovisko pre navrhovanú D 18 v úseku Kysucké 
Nové Mesto - Skalité" bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR so sídlom v 
Bratislave 03.11.2000, jeho bola predÍžená rozhodnutím pod 6006/2009-
3.4/ml. zo 29.03.2010. 

V stanovisku sa na základe výsledku celého procesu posudzovania, 
správy o hodnotení, stanovísk, záznamov z rokovaní a posudku realizácia trasy 
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D 18 v tomto úseku za podmienok dodržania opatrení, ktoré sa nachádzajú v 
bode V /3 , tohto, stanoviska. 

Ako variant zo stanoviska v úseku Bukov -
Podzávoz bol na základe rokovaní a dohody medzi a mestom 
vybratý variant". 

Na základe výsledkov z environmentálneho hodnotenia, príslušných stanovísk 
dotknutých orgánov, orgánu, záznamov z verejných prerokovaní, stanovísk 
od a iniciatív, vyplynuli návrhy opatrení a kompenzácií, ktoré sa 
akceptovali a zapracovali projektovania predmetnej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie stavby. 

Jedná sa o nasledovné opatrenia vo·fáie projektovej prípravy 
- do dokumentácie pre územné rozhodnutie (d'alej len DÚR) riešenie na 
vybudovanie protihlukových stien na základe novo vypracovanej hlukovej štúdie, 

parametre technického a dizajnérskeho riešenia . protihlukových bariér a 
spôsobu ich v navrhovanom riešení prevádzky, 
- v stupni DÚR umiestnenie stavebných dvorov mimo citlivé územia a návrh 

so zástupcami obcí, 
- v stupni DÚR všetky vplyvy na vodný režim dotknutých vodných 
tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody, 
- v stupni DÚR podchod pre migráciu identifikovaného v správe o 
hodnotení a v došlých stanoviskách, 
- v stupni DÚR prístupy na všetky pozemky rozdelené 

Na základe týchto stanovísk projektant stavby zapracoval príslušné opatrenia do 
tejto dokumentácie a tieto bude nutné prípravy, realizácie a prevádzky 
stavby. 

V záujme kompenzácie negatívnych a zachovanie najlepšej 
ekologickej stability sú v rámci stavby navrhnuté tieto opatrenia. 
HLUK: 

v zmysle hlukovej štúdie (vykonaná v rámci stavby ako samostatná príloha) sú 
navrhnuté protihlukové clony, ktoré eliminujú hlukové emisie v zmysle vyhlášky 
MŽP SR o ochrane zdravia pred nepriaznivými hluku a vibrácií. 

IMISIE: 
- v zmysle imisnej štúdie (vykonaná v rámci .stavby ako. samostatná príloha) je možné 

že je potrebné tieto opatrenia: výstavby prístupové 
komunikácie v stave, t.j. postrekové vozidlá a 
cesty; staveniskovú dopravu po navrhnutých cestách a dopravu po cestách 
vedených intravilánom do vyhovujúcich prevádzky sa vplyv 
minimalizuje protihlukovými clonami a úpravami. 

POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY: 
- ich ochrana je zaistená systémom odvodnenia (cestnou kanalizáciou, drenážami, ORL, 

priepustmi, kalovými jamami so splavenín a priekopami). Voda zo 
spevnených plôch križovatkových vetiev a bude zachytávaná do 

vpustov, následne do kanalizácie a potom cez ORL do recipienta. 
PÔDA: 
- vplyv na pôdu je predovšetkým v nevyhnutnom trvalom zábere 

pôdy a lesného pôdneho fondu. Tento bol minimalizovaný vhodným umiestnením 
niektorých objektov a technickými opatreniami (oporné a zárubné múry, mosty, 

záber je navrhovaný v minimálnej výmere a v nevyhnutnom množstve. 
PRÍRODA: 
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- Pri návrhu sa technickými opatreniami v rámci stavby predpokladá 
minimalizácia narušenia ekologickej rovnováhy prírodného prostredia, a to 
nasledovnými opatreniami: 

výsadbou náhradnej zelene a úpravami 
v miestach trás zveri sú navrhnuté mostné objekty. Stretu zveri a 
automobilov sa zabráni vybudovaním oplotenia 
nežiaduce vplyvy na horninové prostredie v prípade hlbokých zárezov sa 
eliminujú budovaním zárubných múrov, oplotenia a úprav. Aby 
nedošlo k zmene, resp. narušeniu stability územia, sú v týchto miestach navrhnuté 

opatrenia na stability. 
ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY: 

organizácie výstavby bude havarijný ,plán pre výstavbu, ktorý bude 
elimináciu vplyvu stavby na životné prostredie únik škodlivín, 

technický stav vozidiel stavby, odstavné plochy, komunikácie, sklady pohonných 
hmôt, dopravné trasy a iné). 

ODPADY 
- V súvislosti s realizáciou sa predpokladá, _že odpad bude produkovaný: 

realizácie 
prevádzky 

10. Požiadavky na odstránenie stavieb: 

Stavba si na svoje trasovanie vyžiada množstvo 
demolácií, je vedená v zastavanom území katastra obce Horelica a 
mesta Ich rozsah a podrobnejšie spracovanie je dokumentácie ako 
samostatná príloha v D. 
- 12 ks rodinných domov, 
- l 7 ks hospodárskych budov, prístreškov a garáží, 
- 3 ks inžinierskych stavieb. 

ll. Požiadavky na výrub stromov a úprava plôch: 

V rámci inventarizácie drevín bol v rámci stavby zistený ich a následne bola 
ich hodnota. 

12. Obvodný pozemkový úrad v vydal 28.10.2011 vyjadrenie pod ObPÚ-
2011/00789-004/A04: pre stavbu súhlas § 7 zákona 30711992 Zb. 
o ochrane PPF s perspektívnym použitím pôdy pre 

v rámci návrhu Územného plánu územného celku 
Žilinského kraja udelilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR pod 56/98-100-510 zo 
02.03.1998. Obvodný pozemkový úrad v upozornil, že v citovanom súhlase chýba 
riešenie katastrálneho územia Z toho dôvodu predmetný zámer je v rozpore 
s týmto súhlasom, je potrebné VÚC, aby dopracoval súhlas 13 zákona 

220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní pôdy a o zmene zákona 
245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov len "Zákon 

220/2004 Z.z.") do zmien a doplnkov Územného plánu Žilinského samosprávneho 
kraja. Súhlas § 13 Zákona 220/2004 Z.z. je potrebné k vydaniu 
rozhodnutia o pôdy v zmysle § 17 tohto zákopa. 
Krajský pozemkový úrad v Ziline udelil 14.12.2012 pod KPU 2012/00332-6/0 
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súhlas § 13 Zákona 220/2004 Z.z. s budúcim možným použitím 
pôdy na stavebné zámery a iné zámery pre stavbu D3" 

v rámci Územného plánu územného celku, a to za dodržania podmienok v tomto 
súhlase uvedených. 

13. Pre umiestnenie stavby a spracovanie projektu stavby sa 
nasledovné podmienky: 

podmienky a stanoviská dotknutých orgánov: 
- v zmysle stanoviska Ministerstva vnútra SR - Prezídia policajného zboru - odboru 

dopravnej polície zo 04.08.2011 pod. PPZ"ODP-126-012/2011, 
- v zmysle stanovísk Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v zo 22.07.2011 pod 2011/01107-02 a zo 23.05.2013 pod 
112013/01 086/2/CAK, 

- v zmysle stanoviska Krajského PZ - Krajský dopravný inšpektorát 
Žilina zo 25.07.2011 pod KRPZ-ZA-KDI2-85-042/2011, 

- v zmysle stanoviska Slovenskej správy ciest IJratislaya zo 02.08.2011 pod zn.: 
447112011/3110/24707, 

- v zmysle vyjadrenia Žilinského samosprávneho kraja - odboru dopravy zo 
11.07.2011 pod 2608/2011/0D-012, 

- v zmysle stanoviska Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja zo 
17.10.2011 pod 20/2011/SC ŽSK-018, 

- v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina zo 15.11.2011 pod 
ZA-1111166-05/REP, 

- v zmysle záväzného stanoviska Obvodného lesného úradu v zo 
23.07.2012 pod 2012/00394-2 Re a stanoviska zo 10.06.2013 pod 
2013/00327-2, . 

- v zmysle vyjadrenia SEV AK, a.s. Žilina zo 22.11.2010 pod 20939/2010/Ša, 
- v zmysle vyjadrení SSE - Distribúcia, a.s. Žilina zo 21.04.2011 pod zn.: 

4300000163, zo 17.06.2011 pod zn.: P29902011020053/816, P29902011020054/ 
817, P29902011020055/818, P29902011020056/819 a zo 20.06.2011 pod zn.: 
P29902011020058/820,P29902011020060/821,P29902011020061/822,P299020110 
20063/823, P29902011020065/824, 

- v zmysle stanoviska Slovenskej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava zo 
07.05.2010 pod PS/2010/008417, 

- v zmysle stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. zo 
22.10.2010 pod zn.: CZ 27710/2010, vyjadrenia zo 18.07.2011 pod zn.: CZ 

18734/2011 a vyjadrenia k ústnemu konaniu zo 13.06.2013 pod zn.: CZ 
15204/2013/210, 

- v zmysle vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. zo 07.03.2013 pod 13-9879536-CA, 
- v zmysle vyjadrenia LESOV Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod zo 

30.06.2011 pod 2329/863/11112011, 
v zmysle vyjadrenia SPP - distribúcia, a.s. Žilina zo 30.11.2009 pod 
Ki/420/2011, 
v zmysle vyjadrení Leteckého úradu SR Bratislava zo 19.10.2011 pod 
11252/313-2680-P/2011 a zo 22.05.2013 pod 6818/2013-ROP-002-P/8661, 

- v zmysle stanoviska Úradu pre reguláciu dopravy Bratislava- Sekcia 
špeciálneho stavebného úradu zo 22.05.2013 pod 4413/13-S4-S/Ta, 

- v zmysle záväzného stanoviska Štátnej plavebnej správy Bratislava zo 
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Umiestnenie stavby odsúhlasili bez pripomienok tieto dotknuté orgány: 
- Ministerstvo obrany SR - sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - stanovisko 

zo 03.10.2011 pod SEMal-34-362/2011, 
Ministerstvo vnútra SR - Prezídium a záchranného zboru -
stanovisko zo 09.02.2011 pod PHZ-OPP2-2011/000512, 
Krajské riaditel'stvo a záchranného zboru v Žiline - stanovisko zo 
08.08.2011 pod KRHZ-ZA-OPP-885-001/2011, 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina - stanovisko zo 

29.06.2011 pod . .. . _ . . 
Okresné riaditel'stvo PZ - Okresný dopravný inšpektorát - stanovisko zo 

03.07.2011 pod ORPZ-CA-ODI-8-148/2011, 
Obvodný úrad - odbor civilnej ochrany a krízového riadenia - záväzné 
stanovisko zo 13.10.2011 pod ObU-CA-C0-2011/03092-002, 
Obvodný banský úrad v Prievidzi - stanovisko zo 25.10.2011 pod 1220-
3092/2011, 
Orange Slovensko, a.s. Bratislava v zast. MICHLOVSKÝ, spol. s .r.o.- vyjadrenie 
zo 11.03.2013 pod BB-0448/2013, 
TRANSPETROL, a.s. Bratislava- vyjadrenia zo 19.05.2010 pod zn.: 4947/10-
Bu/Ku a zo 23.05.2013 pod zn.: 2141/13-Bu/Ku, 
Železnice SR Bratislava, Generálne riaditel'stvo - Odbor expertízy - stanovisko 
zo 30.11.2011 pod 04432/2011/0420-6, 
Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditel'stvo Žilina - stanovisko zo 
11.09.2011 pod 894/2011-SŽTS/107, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v - záväzné stanovisko 
zo 24.10.2011 pod RH-1417/2011, 
HYDROMELIÓRACIE, štátny podnik- vyjadrenie zo 31.01.2012 pod 318-
2/110/2012, 
Žilinský samosprávny kraj - odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu -
stanovisko zo 13.10.2011 pod 4130/2011/0RRaCR-160, 

14. Požiadavky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých obcí: 
- v zmysle vyjadrení Mesta pod VD/13985/2010 zo 12.11.2010, pod 

VD/2984/2011/Mu zo 30.06.2011 a pod VD/5103/2011/Mu zo 19.12.2011 
podmienky vyjadrení, 

- v zmysle stanovísk Obce pod zn.: 2084/2010 zo 04.11.2010, pod 
zn.: 1639/2011 zo 26.07.2011 a pod zn.: 2393/2011 zo 05.12.2011 -

podmienky stanovísk, 

15. Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska hodnotenia vplyvu na životné prostredie: 
Stavba a jej budúca prevádzka nebude negatívny vplyv na životné prostredie: 
• stanovisko pre navrhovanú "D18 Kysucké Nové Mesto- Skalité" 

bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR len "MŽP SR") 
03.11.2000. Jeho bola predÍžená rozhodnutím MŽP SR pod 8351/06-
7.3/ml zo 08.08.2006, opätovne bola jeho predÍžená rozhodnutím MŽP 
SR pod 734/08-3.4/ml zo 05.02.2008. 26.02.2013 predložil 
MŽP SR - Sekcii environmentálneho hodnotenia a riadenia "Oznámenie o zmene 
navrhovanej D3 Bukov, 2. polprofil" § 
18 ods. 7 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov len 
"Zákon 24/2006 Z.z."). Na základe vykonaného posúdenia Oznámenia o zmene 
navrhovanej a predložených podkladov MŽP SR vydalo 05.04.2013 
vyjadrenie 18 ods. 6 Zákona 24/2006 Z.z. pod 4457/2013-3.4/ml s tým, 
že u zmeny navrhovanej D3 - Bukov, 2. 
polprofil" sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto 
nie je predmetom povinného posudzovania § 18 ods. 4 Zákona 24/2006 Z.z. 
Ako uviedlo MŽP SR v závere vyjadrenia, vplyvy na životné prostredie a zdravie 

identifikované v Správe o hodnotení možno ako 
so zmenami navrhovanej Zmena navrhovanej nebude 
nepriaznivý vplyv na životné prostredie .a . 
Opatrenia na ochranu životného prostredia: ... 
Pre odstránenie a zníženie negatívnych stavby na životné prostredie, zdravie 
a socioekonomické prostredie, boli do projektovej dokumentácie stavby zapracované 
požiadavky, ktoré budú alebo jej negatívne vplyvy. Jedná sa 
predovšetkým o: 
- opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd, 
- opatrenia na zníženie rizík vyplývajúcich z interakcie stavby s horninovým 

prostredím, 
- atraktívne architektonické riešenie a úpravy za zmiernenia 

vplyvu na scenériu krajiny, 
zníženie prevádzkových rizík. 

je potrebné opatrenia vyplývajúce z procesu posudzovania, uvedené 
v stanovisku s dôrazom na minimalizáciu vplyvov na 
výstavby. 

• v zmysle vyjadrenia: Obvodný úrad životného prostredia v - štátna správa 
o ochrane prírody a krajiny pod zn.: ŽP-2011/00587-4/EA17 zo 28.07.2011 -

podmienky vyjadrenia, 
• v zmysle vyjadrenia: Obvodný úrad životného prostredia v - štátna vodná 

správa pod zn.: 2011/00584.2/BB4 zo 28.06.2011 - podmienky 
vyjadrenia, 

• v zmysle vyjadrenia: Obvodný úrad životného prostredia v štátna správa 
odpadového hospodárstva pod zn.: zo 06.07.2011 

podmienky vyjadrenia. 

16. Vyhradenie podrobnejších podkladov a projektovej dokumentácie: 
PD na vyjadrenie dotknutým orgánom v zmysle ich stanovísk k 

zadaniu stavby, 
§ 58 ods. l Stavebného zákona o stavebné povolenie spolu s 

dokladovou a predpísanou projektovou dokumentáciou v zmysle vyhlášky 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, podá 

stavebník špeciálnemu stavebnému úradu, ktorým je Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave. 

17. Námietky a pripomienky konania: neboli vznesené. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. l Stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov 5 rokov odo nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však ak v tejto 
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lehote bude podaná o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. 
územného rozhodnutia je možné, ak žiadost' o predÍženie platnosti 

rozhodnutia bude podaná pred uplynutím lehoty. 

Odôvodnenie 

06.05.2013 Národná a.s., 35 919 001, 
so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava podal na ObÚ Žilina - OVaBP návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

"Dial'nica D3 Bukov, 2>polprofil" 

v k.ú.: Horelica, 
na pozemkoch parc. líniová stavba. 

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia·s vyjadreniami dotknutých orgánov. 
ObÚ Žilina- OVaBP oznámil v súlade s ust. § 36 ods. l a ods. 4 Stavebného zákona 
územného konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom jednotlivo a známym 

konania verejnou vyhláškou a nariadil k prejednaniu návrhu ústne 
pojednávanie, ktoré sa konalo 12.06.2013. Na ústnom pojednávaní neboli zo strany 

konania vznesené žiadne pripomienky a námietky. Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p. ako dotknutý orgán požiadal o predÍženie lehoty na doplnenie svojho stanoviska 
v lehote do 17.06.2013. 17.06.2013 svoje stanovisko doplnil a jeho obsah ObÚ Žilina-
OVaBP preniesol do podmienok tohto rozhodnutia. 

V konaní o umiestnení stavby bolo zistené, že návrh na vydanie rozhodnutia o 
umiestnení stavby bol v súlade so zákonom doložený projektovou dokumentáciou. 
dokumentácie boli vyjadrenia Mesta a Obce a vyjadrenia od dotknutých 
orgánov. Ich stanoviská a pripomienky boli posúdené, skoordinované a zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia. Svoje stanoviská oznámili tieto dotknuté orgány: Ministerstvo 
životného prostredia SR - Sekcia hodnotenia a riadenia; 
Ministerstvo vnútra SR - Prezídium policajného zboru - odbor dopravnej polície; 
Ministerstvo obrany SR - sekcia majetku ·a infraštruktúry Bratislava; Ministerstvo 
vnútra SR - Prezídium a záchramiého zboru; Krajské riaditel'stvo PZ -
Krajský dopravný inšpektorát Žilina; Okresné riaditel'stvo PZ - Okresný dopravný 
inšpektorát Krajské riaditel'stvo a záchranného zboru v Žiline; 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina; Obvodný úrad pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Krajský pozemkový úrad v Žiline; 
Obvodný pozemkový úrad v Krajský pamiatkový úrad Žilina; Obvodný lesný 
úrad v Obvodný úrad - odbor civilnej ochrany a krízového riadenia; 
Obvodný banský úrad v Prievidzi; Obvodný úrad životného prostredia v - štátna 
správa ochrany prírody a krajiny; Obvodný úrad životného prostredia v - štátna 
vodná správa; Obvodný úrad životného prostredia v - štátna správa odpadového 
hospodárstva; správa ciest Bratislava; Žilinský kraj - odbor 
dopravy; Správa ciest Zilinského samosprávneho kraja Cadca; Zilinský samosprávny 
kraj - odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu; Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p. Piešt'any; LESYV Slovenskej republiky, š.p. - Odšttyný závod 
Letecký úrad SR Bratislava; Státna plavebná správa Bratislava; Zeleznice slovenskej 
republiky, Generálne riaditel'stvo, odbor expertízy, Bratislava; Železnice SR- Oblastné 
riaditel'stvo Žilina; Úrad pre reguláciu dopravy Bratislava - Sekcia 
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špeciálneho stavebného úradu; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v HYDROMELIÓRACIE, štátny podnik; SEV AK, a.s. Žilina; SSE- Distribúcia, 
a.s. Žilina; Slovenská a prenosová sústava, a.s. Bratislava; Slovak Telekom, 
a.s.; SPP - distribúcia, a.s. Žilina; Orange Slovensko, a.s. Bratislava v zast. 
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.; TRANSPETROL, a.s. Bratislava. 

V priebehu územného konania neboli zo strany konania vznesené žiadne 
pripomienky a námietky k predmetu návrhu. 

ObÚ Žilina- OVaBP posúdil návrh na umiestnenie stavby § 37 Stavebného 
zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá starostlivosti o životné prostredie, 
resp. že týmto neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

Na základe vyššie uvedeného ObÚ .OVaBP.rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej tohto rozhodnutia. . .. 

Proti tomuto rozhodnutiu je možno sa, § a 54 ods. l a 2 zákona 7111976 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení predpisov, do 15 dní 
odo rozhodnutia na ObÚ Žilina- OVaBP, so sídlom A. 17, 010 Ol 
Žilina. O odvolaní rozhodne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v 
Bratislave. Rozhodnutie je možné súdom príslušných ustanovení 

súdneho poriadku. 

Ing. Pavol Vala i 
vedúci odboru 

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 42 ods. 2 Stavebného zákona oznamuje formou verejnej 
vyhlášky a musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Mesta Obce 

na úradnej tabuli ObÚ Žilina- OVaBP a na internetovej stránke Obvodného úradu 
Žilina. Posledný tejto lehoty je Mesto a Obec 
bezodkladne oznámia o vyvesení a zvesení tohto oznámenia Obvodného úradu 
v Žiline- odboru výstavby a bytovej politiky. 

--------
Vyvesené od: /ll(.) lf} 
Zvesené 

• . rl • ...)CA Vyvesené do: KT ;;l 
po.dpis S , 1-

potvrdzuJUCeJ vyveseme a -- -

sa: 
l. Národná a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, 
2. Mesto primátor mesta, Námestie Slobody 30, 022 Ol 

(+ l exemplár na vyvesenie) 
3. Obec starosta obce, Nám. M. Bemáta 745, 023 Ol 

( + l exemplár na vyvesenie), 
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Na vedomie: 

clo: 

4. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia kvality životného prostrediam, odbor hodnotenia 
a posudzovania vplyvov, Nám. Štúra l, 812 35 Bratislava, 

5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava, 

6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, 
Hviezdoslavova l , 010 Ol Žilina, 

7. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 
832 47 Bratislava, 

8. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, 45, 812 72 
Bratislava, 

9. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium a záchranného zboru, 22, 826 86 Bratislava 
29, 

10. Krajské PZ SR- krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina, 
ll. Okresné PZ SR- ODI, Palárikova 977/25, 022 O l 
12. Krajské HaZZ v Žiline, Námestie Požiarnikov l, 010 Ol Žilina, 
13. Okresné HaZZ v ul. A. Hlinku 4, 022 Ol 
14. Obvodný úrad pre CDaPK v sídle kraja, A. 17,010 Ol Žilina, 
15. Obvodný úrad pre CDaPK, Predmestská 1613, Ol l 95 Žilina, 
16. Obvodný úrad pre CDaPK, 022 Ol 
17. Žilinský samosprávny kraj -odbor dopravy, Komenského 48, O ll 09 Žilina, 
18. Žilinský samosprávny kraj -odbor reg. rozvoja a cestovného ruchu, Komenského 48, O ll 09 Žilina, 
19. Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 Ol Žilina, 
20. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 Ol Žilina, 
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Palárikova 1156, 022 O l 
22. Slovenská správa ciest, 19, 826 19 Bratislava, 
23. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza, 
24. Obvodný úrad odbor COaKR, Palárikova 91, 022 Ol 
25. Krajský pozemkový úrad v Žiline, A. 17, 010 Ol Žilina, 
26. Obvodný pozemkový úrad v Palárikova 95, 022 Ol 
27. Obvodný úrad životného prostredia v (štátna správa ochrany prírody a krajiny), ul. Horná 

2483,022 Ol · · 
28. Obvodný úrad životného prostredia v (štátna vodná správa), ul. Horná 2483, 022 O l 
29. Obvodný úrad životného prostredia v (štátna správa v odpadovom hospodárstve), ul. Horná 

2483, 022 Ol 
30. Obvodný úrad životného prostredia v (štátna správa ochrany ovzdušia), 

ul. Horná 2483, 022 Ol 
31. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne-eentrum ochrany prírody v Námestove, 

Správa Chránenej krajinnej oblasti KYSUCE, U Tornali 1511, 022 Ol 
32. Obvodný lesný úrad v Palárikova 95, 022 O l 
33. Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Podjavorinskej 2207, 022 Ol 
34. SVP, Správa povodia stredného Váhu L, budovy 1/97, 020 71 Nimnica, 
35. Štátnaplavebná správa, Prístavná lO, 821 09 Bratislava 2, 
36. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, 
37. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, 
38. SSE-D, a.s., Pri 2927/8, 010 47 Žilina, 
39. SPP- distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina, 
40. Slovenská prenosová sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/ A, 824 84 Bratislava 26, 
41. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 Ol (Orange Slovensko, a.s.), 
42. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry- Sever, Poštová l, 010 08 Žilina, 
43. TRANSPETROL, a.s. , Šumavská 38, 821 08 Bratislava, 
44. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, 
45. Železnice SR Bratislava, Generálne odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava l , 
46. Železnice SR, Oblastné Žilina, ul. l. mája 34, O l O O l Žilina, 
47. Úrad pre reguláciu dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, 19, 820 05 

Bratislava, 

48. spis. 
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