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M IN ISTERSTVO 

DOPRAVY A VYSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

35 0'51 ,wiT 

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácil 
odbor špeciálny stavebný tlrad pre diarnice 

6.12792/2018/SCDPK/62496 
stupeii dôvemosti: VJ 

Bratislava 07.09.2018 

ROZHODNUTIE  

Ministerstvo dopravy a vystavby SR, ako špeciálny stavebny Arad pre diarnice 
a rychlostné cesty (d'alej len „ministerstvo") podra § 3a ods.1 zákona Č. 135/1961 Zb. o 
pozemnych komunikáciách (cestny zákon) v znenf neskoršich predpisov, v spojenf s § 120 
zákona 6.50/1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v znenf 
neskoršich predpisov, podl'a zákona 6. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych 
opatreniach v priprave niektorych stavieb diarnic a rychlostnych ciest a o dopineni zákona 
NR SR 6. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternostf (katastrálny zákon) v zneni neskoršich 
predpisov (d'alej len „zákon č. 669/2007 Z. z.") a podra § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konanf (sprdvny poriadok) v zneni neskoršich predpisov 

povo u j e 

podra § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončenim 

na stavbu: 	„Diarnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec" 

stavebni objekty: 
606-01 Preložka VN 22 kV pripojky pre novti TS Bukov — Manči v km 37,800D3 
606-03 Preložka 22 kV pripojky pre TS Jednota v km 38,863 D3 
606-04 Preložka dvojitého vedenia 2x22 kV 1.6.115/109 v km 39,161 D3 
606-05-Preložka dvojitého VN vedenia 2x22 kV 1.6.272/273 v km 39,776 D3 
606-06 Preložka dvojitého VN vedenia 2x22 kV 1.6.113/114 v km 39,938 D3 
606-12 Preložka VN vedenia 22 kV 1.233 smer Milošová 
606-13 Preložka VN vedenia 22 kV 1.6.233 smer Dvrčinovec 
606-14 Preložka VN 22 kV pripojky Pornonákup 
611-01 Preložka NN vzdušného vedenia v km 37,550 — 38,530 D3 
611-03 Preložka NN káblového vedenia v km 38,838 D3 
611-04 Preložka NN vzdušného vedenia v km 0,150 — 0,400 miestnej komunikácie 
v Podzávoze 
611-11 Preložka NN vzdušného vedenia v časti Blalkov 
611-12 Preložka NN vzdušného vedenia v km 42,100 D3 
63,1-00 Preložka stožiarovej trafostanice Bukov — Manči v km 37,800 D3 
632-00 Preložka stoliarovej trafostanice Jednoty v km 38,863 D3 

Stavba bola povolená rozhodnutim 6.16456/20015/SCDPK/64388 zo dŕia 09.11.2015 
v spojitosti s rozhodnutim ministra č.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo &la 29.06.2016. 
Zmena stavby bude realizovaná: 
v katastrálnom 	 Čadca 

Ministerstvo dopravy a vlstavby Slovenskej republiky I Narnestie slobody 6 I  810 05 Bratislava I  Slovenska republika 

tel.. 4.421 2 594 94 370 I fax: .421 2 524 947 34 I e-mail: občan@mindop.sk  I  www.mindop.sk  



2 

v okrese: 	 Čadca 
kraj: 

Zmena stavebných objektov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie spočiva najmä v nasledovnom: 

I. 606-01 Preložka VN 22 kV prfpojky pre novú TS Bukov — Manči v km 37,800D3 
dochádza k zmene trasy káblového vedenia VN; k zmene miesta osadenia trafostanice 631-
00; k zmene typu stožiaru, izolátorov a VN káblov. 

606-03 Preložka 22 kV prfpojky pre TS Jednota v km 38,863 D3 dochádza k zmene 
miesta osadenia trafostanice 632-00; k zmene trasy káblového vedenia; na existujúcom 
stožiari 6.1 sa vyment fisekovy odpojovač  z dôvodu možnej nefunkčnosti pri preregulovani 
vodičov. 

606-12 Preložka VN vedenia 22 kV 1.233 smer Milošová dochádza k zmene v torn, že 
pôvodny stožiar 6.3 sa nedá postaviť, pretože nie je preložená Čierťianka; stožiare sa postavia 
v inej konfigurácii na trvalč  zábery pôvodných strožiarov; dochádza k zmene poulitia druhu 
vodičov vedenia a k prečfslovaniu stožiarov. 

606-13 Preložka VN vedenia 22 kV 1.6.233 smer Svrčinovec dochádza k zmene typu 
stožiaru č. 10; k zmene typu vodiča medzi stožiarmi č. 10 a č. 11 a typu izolátorov. 

606-14 Preložka VN 22 kV prfpojky Pornonákup dochádza k zmene typu stožiaru; 
k demontáži stožiaru č.D7 bez nahrady; k miememu posunutiu káblového vedenia; k zmene 
typu stožiaru 6. 7 a č. 8 a typu izolátorov; k zmene typu VN kábla; k prekládke podperného 
bodu č. D5 vrátane VN pripojky (podperný bod č. DI) k existujúcej 4 stipovej (štvorstipovej) 
trafostanici 233/ts/cadca-u krasnana. 

611-01 Preložka NN vzdušnčho vedenia v km 37,550 — 38,530 D3 dochádza k zmene 
trasy a typu napájacich podzemných vedeni; rozostavanosť  podperných bodov 1A-7A a 1B-
14B sa menf v rozostupoch (priemerná vzdialenosť  40,00 m; dochádza k zmene typu (výšky 
vrcholového zaťaženia) podperných bodov; dochádza k vyznačeniu dočasnčho prepoja medzi 
trafostanicou „Jednota" a nadzemnym vedenim 611-01 počas vystavby; dochádza k zmene 
typu vodičov dotknutych domovych pripojok; k zmene polohy a typu podperných bodov 
č. 6C, 8C a 9C; k vymene podpernčho bodu Č. 3C v mieste jestvujikeho. 

611-03 Preložka NN káblového vedenia v km 38,838 D3 dochádza k zmene trasy 
podzemnčho vedenia, k zmene polohy napájacich podzemných vedeni; k zhotoveniu 
podpernčho bodu 6. 1 v blizkosti demontovanej tafostanice 115/ts/cadca-jednota; 
k zhotoveniu prfpojkovych skriri a elektromerových rozvádzačov v blizkosti demontovanej 
trafostanice. 

611-04 Preložka NN vzdušného vedenia v km 0,150 — 0,400 miestnej komunikácie 
v Podzávoze dochádza k vymene podpernčho bodu č. IA na mieste pôvodnčho, k zmene trasy 
podzemnčho vedenia; k posunu krilovania cesty I/11; k posunu umiestnenia stipu č. 2A; 
k výmene podpernčho bodu č. 3A na mieste pôvodného; bol dopineny dočasný zemný 
káblovy prepoj medzi cestou 1/11 a stipom Č. 2A; dochádza k vymene podpemčho bodu č. 1B 
na mieste pewodnčho; k zmene trasy káblového vedenia NN os stipu č. 1B až po krilovanie 
806-00 a 111-00; dochádza k prediženiu chráničky a k zmene trasy káblového zemnčho 
vedenia NN k stipu č. 2B a výmena podpernčho bou č. 28 na mieste pôvodnčho. 

611-11 Preložka NN vzdušnčho vedenia v časti Blažkov dochádza k vymene 
podperných bodov č. 1 a č. 2 v mieste pôvodných; k zmene trasy a uloženia podzemnčho 
vedenia; k zmene trasy a uloženia podzemného vedenia; k zmene typu napájacfch 
podzemných vedenf a k vyznačeniu dočasnčho prepoja medzi podpernymi bodmi počas 
vystavby. 
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611-12 Preložka NN vzdušného vedenia v km 42,100 D3 dochádza k zmene typu 
dvoch koncových podpemých bodov a k zmene typu podzemného vedenia. 

631-00 Preložka stoliarovej trafostanice Bukov — Manči v km 37,800 D 3 dochádza 
k zmene typu a polohy trafostanice, ktorá bude umiestnend v rámci dodávky SO 122-00 
Miestna komunikácie u Špindli — Bukov. 

632-00 Preložka stožiarovej trafostanice Jednoty v km 38,863 D3 dochádza k zmene 
polohy trafostanice, ktorá bude realizovaná v rámci dodávky SO 122-00. 

Zmeny stavebných objektov v odseku I. nevyžadujú zmeny záberov stavebných 
pozemkov oproti p6vodnej projektovej dokumentácii pre stavebn6 povolenie, na základe 
ktorej bolo vydan6 stavebn6 povolenie rozhodnutim 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo dtia 
09.11.2015 v spojitosti s rozhodnutfm ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo di% 
29.06.2016. 

11. 606-04 Preložka dvojitého vedenia 2x22 kV 126.115/109 v km 39,161 D3 dochádza 
k zmene ukončenia vzdušného vedenia 6. 109/115 na spoločný stožiar 6.3/109/115, dochádza 
k miememu odsunutiu trasy d'alej od krajnice cesty I/11 a k obideniu šachty kanalizácie 513-
00. 

606-05 Preložka dvojitého VN vedenia 2x22 kV 1.6.272/273 v km 39,776 D3 
dochádza k dochádza k zmene ukončenia vzdušného vedenia 6. 273/272 na spoločný stožiar 
6.3/273/272, dochádza k miememu odsunutiu trasy d'alej od krajnice cesty I/11 a k obideniu 
šachty kanalizácie 513-00. 

606-06 Preložka dvojitého VN vedenia 2x22 kV 1.6.113/114 v km 39,938 D3 
dochádza k zmene ukončenia vzdušného vedenia 6. 113/114 na spoločný stožiar 6.3/113/114, 
dochádza k miernemu odsunutiu trasy d'alej od krajnice cesty 1/11 a k obfdeniu šachty 
kanalizácie 513-00. 

Zmeny stavebných objektov v odseku II. oproti p6vodnej DSP vyžadujú zmenu 
ročných záberov o časti pozemkov v k. ú. Čadca s parcelnými čfslami KNC 6.15364/1 
o výmere 56 m2; KNC 15367 o výmere 21 m2; KNC 15368/1 o výmere 42 m2; KNC 
6.15371/2 a 15/374/1 o výmere 62 (40 a 22) m2; KNC 6.15375/1 o výmere 4 m2. 

Stavebnik je povinný počas realizácie zmeny stavby dodržat' tieto závizné 
podmienky: 

1. Stavebnik vykond preložku SO 606-14 Preložka VN 22 kV pripojky 
Pornonákup v spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou, a.s., v zmysle § 45 
zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike. 

2. Stavebna počas realizácie stavby dodrži ochranné pástno vodného toku a 
k vytýčeniu stavby, k začatiu a k ukončeniu realizačných prác stavebnik 
prizve zástupcu SVP, OZ Piešťany, SPSV i. Púchov, úseková kancelária 
Čadca, p. Pavel, tel. 041/433 3385, 0903 269 072. 

3. Stavebn6 objekty budú zrealizovan6 podra projektovej dokumentácie pre 
zmenu stavby pred jej dokončenim vypracovanej spoločnosťou Amberg 
Engineering Slovakia, s.r.o., Somolick6ho 1/B, 825 18 Bratislava, čfslo 
zákazky 5/2017E1-606-14 z 10/2017 overenej ministerstvom. 

.4. Podmienky uveden6 v stavebnom povoleni 6.16456/2015/5CDPK164388 zo 
dŕía 09.11.2015 v spojitosti s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-
SLP/34379-M zo dria 29.06.2016 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred 
jej dokončenfm povolenú týmto rozhodnutim. 

Toto povolenie, ktoré má eharakter stavebnao povolenia, je podra § 70 stavebného 
zákona závazné aj pre právnych nástupcov účastnikov konania. 
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Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebnik oslobodený od zaplatenia správneho 
poplatku v zmysle Oslobodenia podra Položky 60 sadzobnika správnych poplatkov 
tvoriaceho prilohu k zákonu NR SR 6. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni 
neskoršich predpisov. 

Odôvodnenie 

Spoločnosť  Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučného 
pinomoenstva „Združenia D3 Cadca, Bukov", lctoré spinomocnila Národná dialničná 
spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava podala dňa 14.03.2018 žiadosť  
6.144/158-JBat zo Ma 07.03.2018 o zmenu stavby pred jej dokončenim na stavbu „Diarnica 
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec". Nakol'ko predložend žiadosť  neposkytovala dostataný 
podklad na posúdenie, ministerstvo listom 6.13792/2018/SCDEPK/22196 zo dňa 09.04.2018 
vyzvalo stavebnika v súlade s § 19 ods. 3 správneho poriadku v zneni neskoršich predpisov, 
v spojeni s § 60 stavebného zákona na dopinenie liadosti v lehote do 60 dni odo dňa 
oznámenia uvedenej výzvy. Ministerstvo zároveň  rozhodnutim 6.12792/2018/SCDPK/27553 
zo dim 10.04.2018 prerušilo konanie o zmene stavby pred jej dokončenim na dobu 60 dni odo 
dňa doručenia rozhodnutia. Nakol'ko stavebnik listom 6.417/18//158-JBat zo dim 07.06.2018, 
doručeným na ministerstvo dňa 15.06.2018 a listom 6. 144a/18/158-JBat zo dňa 18.07.2018, 
doručeným na ministerstvo dňa 19.07.2018 dopinil svoje podanie o vydanie povolenia na 
zmenu stavby pred jej dokončenim o chýbajúce podklady, ministerstvo oznámilo verejnou 
vyhláškou 6.12792/2018/SCDPK/22196 zo dňa 19.07.2018 začatie konania účastnfkom 
konania a dotknutým orgánom a stanovilo termin, do ktorého môžu účastnici konania a 
dotknuté orgány uplatniť  námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z. 

V stanovenom tern-line stavebnik doložil: 
- Stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a.s. žilina 6.4600044939-123 zo dňa 

19.07.2018, v ktorom je uvedené, že s technickým riešenim v zmysle predloženej PD 
salasia. 

- Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. č.CS SVP OZ PN 
6633/2018/2 zo dňa 15.08.2018, v ktorom je uvedené, že SVP š. p., OZ Piešťany, Správa 
povodia stredného Váhu I. Púchov salasi s realizáciou stavby a so zmenou stavby pred 
dokončenim tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo vodného toku. 

- Vyjadrenie Lesov SR, š. p., Odštepný závod Čadca 6. 37111/1092/2018-32/240 zo 
dňa 04.09.2018, v ktorom je uvedené, že po preštudovani PD OZ Čadca nemá námietky 
k predloženej projektovej dokumntácii. 

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo zdväzné stanovisko 6.7186/2018-1.7/z1 zo 
dňa 14.08.2018 v ktorom je uvedené, že je možné konštatovať, že návrh na začatie konania 
o zmene stavby pred jej dokončeram k stavbe „Diarnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec" je 
z koncepčného hl'adiska v sfilade so zákonom o posudzovani, s vydaným zdvazným 
stanoviskom MžP SR zo dňa 03.11.2000 a jeho podmienkami a vydaným vyjadrenim MZP 
SR 6.4456/2013-3.4/ml zo dňa 04.04.2013. 

Stavebrak doložil ku konaniu: 
Zdvazné stanoviská Mesta Čadca č.VD/5931/2017/Mu zo dňa 06.10.2017 

a č.VD/6453/2017/Mu zo dňa 30.11.2017, v ktorých je uvedené, že Mesto Čadca po posúdeni 
žiadosti, Vydáva v súlade s § 140b stavebného zákona stanovisko v zmysle §120 stavebného 
zákona, v ktorom súhlasi s vydanim rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončenim na 
stavbu „Diarnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec" (vybrané časti dokumentácie na zmenu 
stavby pred jej dokončeram) prfslušným špeciálnym stavebným úradom. 

Nakorko sú ministerstvu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť  poskytuje 
dostataný podklad, upustilo od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podra § 3 ods. 1 
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zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný (mad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie 
iba vtedy, ak sa vyskytne prekálka v konani, ktor nemožno inak odstrániť. 

V uskutočnenom konanf ministerstvo posúdilo žiadosť  z teadfsk uvedených v § 68 
stavebného zákona v spojenf s § 2 zákona Č. 669/2007 Z. z. a zistilo, že zmenou stavby 
nebudil ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hradiska ochrany životného prostredia, 
ochrany zdravia a života l'udf, ani neprimerane obmedzené čí ohrozené práva a oprivnené 
záujmy ačastnikov konania. Ministerstvo v priebehu konania nezistilo diivody, ktoré by bránili 
povoleniu zmeny stavby pred jej dokončenim, preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 

Pou č enie 

Proti tomuto rozhodnutia man tIčastníci konania podra § 61 ods. 1 správneho 
poriadku podať  rozklad v lehote do 15 dni odo dňa jeho oznámenia. 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému 
predchádzalo konanie podra osobitného predpisu, má právo podať  rozklad aj ten, kto nebol 
íičastnikom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesillad povolenia s obsahom 
rozhodnutia podra osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podra § 140c ods. 8 
stavebného zákona je 15 pracovných dni a začne plynnť  odo dňa zverejnenia tohto 
rozhodnutia. Podra § 140c ods. 10 stavebného zákona podanim rozkladu podFa § 140c ods. 8 
stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva (ičastnikom konania. 

Rozklad je možné podať  na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na 
sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava. 

Po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preslaamaterné 
prislušným 

Peter Varga, MBA, MSc. 
generálny riaditel' sekcie 

cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

Podra § 4 ods. 1 zákona 6. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou 
vyhláškou vyvesenim po dobu 15 dni na Ciradnej tabuli MDV SR a zároveri bude zverejnené 
na webovom sidle MDV SR, v časti „Vereja vyhlášky", ako aj na centrálnej ilradnej 
elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk  v časti „Oradná tabura". 
Ministerstvo liada prfslušné obce, aby podra § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. predmetnn 
verejnia vyhlášku zverejnili na úradných tabuliach obcf a na ich webových sfdlach, ak ich 
majil zriadené, a to najmenej na tú istfi dobu, ako sa zverejriuje na firadnej tabuli MDV SR. 
Po uplynutf 15 driovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame tfito vyhlášku zaslať  spat' na 
ministerstvo s vyznačenfm dátumu jej vyvesenia a zvesenia. 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

dátum vyvesenia: 	 dátum zvesenia: 
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odtlačok pečiatky, podpis: 	 odtlačok pečiatky, podpis 

Doručf sa ňčastnfkom konania — verejnou vyhldškou: 
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
2. NDS, a.s., Dfibravska cesta 14, 841 04 Bratislava 
3. Známym a nezndmym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnicke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, 
môžu byť  oznámenfm priamo doticnuté. 

4.Zainteresovaná verejnosť  podra ust. § 24 — 27 zdkona č. 24/2006 Z.z. o posudzovanf 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopinerif nielctorých zákonov v znenf 
neskoršich predpisov 

Na vedomie 
5. Národnd diarničnd spoločnosť, a. s., JO, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina 
6. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, so liadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesenfin po dobu 15 dni na úradnej tabuli obce a na webovom sidle 
obce, ak ho má zriadené 

7. Obecný ňrad, 023 12 Svrčinovec, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia 
vyvesenfm po dobu 15 drif na ňradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho má 
zriadené 

8. SSE-Distriblicia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
9. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
10. SEVAK, a.s., Matičné namestie 1141, 022 01 Čadca 
11. SVS, a.s. B6rickd cesta 107, 010 23 Žilina 
12. SOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca 
13. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 
14. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava 
15. Dopravný ňrad SR, Letisko M.R. štefánika, 823 05 Bratislava 
16. Lesy SR, š.p., Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca 
17. žSR — GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
18. Technickd inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica 
19. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
20. MŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospoddrstva, Nám. E. 

'Štfira 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona kópia žiadosti, PD na 
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v zdverečnom 
stanovisku MŽP SR 

21. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 žilina 
22. Prezidium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 
23. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
24. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 
25. OfJ žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmefa č. 17, 010 01 Žilina 
26. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 žilina 
27. Okresný ňrad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca 
28. Okresný &ad, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17, 010 01 žilina 
29. Okresný ilrad, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 95 žilina 
30. Okresný íirad, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca 
31. Okresný ňrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. E. Štfira 3, 010 01 Žilina 
32. Okresný (wad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horrid 2483, 022 01 Čadca 



33. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
34. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 
35. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu 
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