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MINISTERSTVO 

DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLI KY 

NiaReol/A7  

sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikácif 
odbor špeciálny stavebný úrad pre diarnice 

6.16539/2019/SCDPK/35947 
stupeil d6vernosti: VJ  

Bratislava 15.05.2019 

Oznámenie o začati konania o zmene stavby pred jej dokončenim 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre dial'nice 
a rýchlostné cesty (d'alej len ,,špeciálny stavebný úrad"), podra § 3a ods. 1 zákona 
6. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskoršich predpisov 
v spojern s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku 
(stavebný zdkon) v zneni neskoršich predpisov 

oznamuje 

podra § 68 v spojeni s § 3 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych 
opatreniach v priprave niektorých stavieb dial'nic a rýchlostných ciest a o dopineni zákona 
NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternosti (katastrálny úrad) v zneni neskoršich 
predpisov (d'alej len „zákon 6. 669/2007 Z. z.") začatie konania o zmene stavby pred jej 
dokončenim. 

Spoločnosf Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučného 
pinomocenstva „Združenia D3 Čadca, Bukov", ktorn spinomocnila Národná digničrid 
spoločnosf, a.s., Diabravskd cesta 14, 814 04 Bratislava (d'alej len „stavebnik") podala dŕia 
18.04.2019 žiadosf 6.069/19/158-JBat zo dria 17.04.2019 o vydanie povolenia na zmenu 
stavby pred jej dokončenim 

na staitu: 	„Dignica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec" 

stavebné objekty:  

065-00 Sandcia územia v km 37,000 — 37,200 D3 
101-00Dial'nica D3 v km 37,037 - 42,710 
128-00 Oprava chodnika Capkov - Bukov 
206-00Most na dial'nici v križovatke Podzdvoz v km 40,415 D3 
211-00 Most na dial'nici nad ndolim v km 41,884 D3 
281-03 Oporný infir na vetve "BB" križovatky Bukov v km 0,045 — 0,100 
290-06 PHS vpravo na dial'nici a križovatkovej vetve D3 v km 37,037 - 37,342(0,108) 
290-23 PHS vpravo na 	D3 v km 40,839 - 41,280 na moste SO 209-00 
291-00Fasádne npravy 
301-00 Oplotenie dignice v km 37,037 - 42,710 D3 
520-00 Oprava meliorácii 
544-00 Preložka vodovodu D 160 v km 38,660 D3 
606-092st. Čadca, preložka trakčných stožiarov v zdrubnom mnre 
611-05 Preložka NN vzdušného vedenia v časti Podzávoz 

Stavba bola povolend rozhodnutim č.16456/20015/SCDPK/64388 zo dŕia 09.11.2015 
v spojitosti s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016. 
Zmena stavby bude realizovaná: 

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky I Nárnestie slobody 6 I 810 05 Bratislava I Slovenska republika 

tel.: +421 2 594 94 370 I fax: +421252731445 I e-mail: občan@mindop.sk  I  www.mindop.sk  



v katastrálnych územiach: Čadca, Svrčinovec 
v okrese: 	 Čadca 
kraj: 	 Žilinský. 

Driom podania žiadosti bob začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončenfm. 
Zmena stavebných objektov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné 

povolenie spočiva najmä v nasledovnom: 
I.: SO 065-00 Sanácia územia v km 37,000 — 37,200 D3 dochádza k zmene typu 

odvodnenia na odvodnenie štrkovými stienkami a odvothiovacími vrtmi. 
SO 101-00 DiaFnica D3 v km 37,037 - 42,710 dochádza k zmene výškového vedenia 

dignice na začiatku fiseku; k skráteniu spomal'ovacieho tIseku Ld na vetve krilovatky PB; 
k rozšfreniu spevnenej krajnice l'avého jazdného pásu; k ilpravám priečneho sklonu v oblasti 
napojenia križovatkových vetiev na trasu diarnice. 

SO 206-00 Most na 	v krilovatke Podzávoz v km 40,415 D3 dochádza 
k fipravám tvarov opôr; k zmene tvarov pilierov; k zmene konštrukcie oporných milrov; 
k ilprave uloženia nosnej konštrukcie; k dopineniu základu pre portál premenného 
dopravného značenia na krfdle opory. 

SO 290-06 PHS vpravo na dial'nici a križovatkovej vetve D3 v km 37,037 - 
37,342(0,108) dochádza k zmene dĺžky PHS; k zmene smerového vedenia a výškovej polohy; 
k zmene typu nosného prvku PHS. 

SO 290-23 PHS vpravo na 	D3 v km 40,839 - 41,280 na moste SO 209-00 
dochádza k zmene výšky PHS; k zmene kotvenia PHS. 

SO 291-00 Fasádne tapravy dochádza k zvýšeniu počtu objektov, na ktorých sa budia 
vykonávaf fasádne lapravy. 

SO 301-00 Oplotenie dial'nice v km 37,037 - 42,710 D3 dochádza k zmene celkovej 
dĺžky oplotenia; k zmene typu oplotenia na pozinkované; k dopineniu dvojkrfdlovej brány na 
vstup vozidiel údržby. 

SO 520-00 Oprava meliorácif dochádza k dopineniu melioračného potrubia clĺžky 
21,00 m, ktoré sa napojf na existujiacu melioráciu v šachte Šn12, ktoré bude vyústené cez 
melioračnú výusf do cestnej priekopy SO 101-00. 

SO 544-00 Preložka vodovodu D 160 v km 38,660 D3 dochádza k prediženiu trasy 
preložky; k zmene trasovania preložky vodovodu v úseku od ZU po Aš 1 s napojenim na 
existujilci vodovod PVC D90 a k zrušeniu vodovodnej pripojky v tomto úseku. 

SO 606-09 žst. Čadca, preložka trakčných stožiarov v zárubnom múre dochádza 
k zmene polohy trakčného stožiaru č. 32 na vonkajšiu stranu koraje 6. 16. 

SO 611-05 Preložka NN vzdušného vedenia v časti Podzávoz dochádza k zmene 
uloženia NN preložky na podzemné kábelové vedenie. 

Zmeny stavebných objektov uvedené v bode I. budd realizované v zmysle predloženej 
projektovej dokumentácie a nevyžadujú si zmeny záberov stavebných pozemkov oproti 
pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, na základe ktorej bob vydané 
stavebné povolenie rozhodnutim 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo dťía 09.11.2015 v spojitosti 
s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo &la 29.06.2016. 

II.: SO 128-00 Oprava chodnika Capkov — Bukov dochádza k zmene smerového 
a výškového vedenia chodnfka; k úprave výškového vedenia; k zmene terénnych tlprav za 
palisádami; k realizácii nadzdrezovej priekopy v mieste strmého zárezu. 

SO 211-00 Most na dial'nici nad údolím v km 41,884 D3 dochádza k zmene počtu poli 
nosnej konštrukcie; k zmene konštrukčnej výšky komôrky nosnej konštrukcie; k zmene 
zakladania z mikropibt na vellopriemerové pil6ty; k zmene technologie na letmú betonáž; 
k dopineniu odvodnenia opôr 1 a 2 priečnymi drenážnymi rebrami. 
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SO 281-03 Oporný múr na vetve "BB" križovatky Bukov v km 0,045 — 0,100 
dochádza k zmene kotevných úrovni zárubného nuaru; vystužený zárubný múr bol nahradený 
uholnikovým múrom. 

Zmeny stavebných objektov SO 128-00 a SO 281-03 uvedených v bode II. oproti 
pôvodnej DSP si vyžadujú zmenu trvalých zdberov o pozemky s parcelným čislom KN-C 
9957/44 o výmere 10 m2  odčleneného z pozemku s parcelným čfslom KN-C 9957/15; KN-C 
9957/52 o výmere 7 m2  odčleneného z pozemku s parcelným čfslom KN-C 9957/17; KN-C 
9957/46 o výmere 338 m2  odčleneného z pozemku s parcelným čislom 101-C 9957/19; KN-C 
9957/51 o výmere 141 m2  odčleneného z pozemku s parcelným čislom KN-C 9957/20; 
pozemky KN-C 9957/48 o výmere 25 m2, KN-C 9957/49 o výmere 21 m2, KN-C 9957/53 o 
výmere 60 m2  odčlenených z pozemku s parcelným čislom KN-E 10995/1; pozemky KN-C 
9968/16 o výmere 139 m2  a KN-C 9974/29 o výmere 6 m2  odčlenených z pozemku s 
parcelným čfslom KN-E 11030/7 v k. ú. Čadca podl'a geometrick6ho plánu 6.101/2018. 

Zmena stavebného objektu SO 211-00 uvedeného v bode II. oproti pôvodnej DSP Si 
vyžaduje zmeny ročných a trvalých zdberov v k. ú. Svrčinovec. Zmena ročných zdberov 
objektu SO 211-00 je na pozemkoch s parcelnými čislami KN-C 2423 o výmere 94 m2, KN-C 
2424 o výmere 179 m2  a KN-C 2425/1 o výmere 12 m2  v k. ú. Svrčinovec podl'a 
geometrick6ho plánu 6. 103/2017. Zmena trvalého zdberu objektu SO 211-00 oproti pôvodnej 
DSP o pozemok s parcelným čislom KN-C 2424/5 o výmere 14 m2  oddeleného z pozemku s 
parcelným čfslom KN-E 1291 v k. ú. Svrčinovec podl'a geometrick6ho plánu 6.112/2018. 

Nakorko sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť  poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad 
od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podra § 3 ods.1 zákona 6. 669/2007 Z. z. 
stavebný úrad nariadi ústne pojedndvanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne 
prekážka v konani, ktorú nemožno inak odstrániť. 

Očastníci konania a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona 6. 669/2007 
Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a závazné stanoviská uplatnif najneskôr v 
lehote do 7 (slovom sedem) pracovných drif odo dria doručenia alebo zverejnenia tohto 
oznámenia. Špecidlny stavebný úrad neprihliada na zdvazné stanoviská a vyjadrenia 
dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastnfkov konania, ktor6 už boli alebo 
mali byt' uplatnen6 a vybaven6 alebo zohradnen6 pri preroldivanf územnopldnovacej 
dokumentácie, alebo boli uplatnen6 po stanovenej lehote. 

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhšf čas, prediži 
stavebný úrad na jeho žiadosť  lehotu pred jej uplynutim. Ak účastnici konania alebo dotknuté 
orgány v určenej alebo precliženej lehote neoznámia svoje vyjadrenia, pripomienky alebo 
zdvazné stanoviská, má sa za to, že so zmenou stavby pred jej dokončenim z hradiska nimi 
sledovaných záujmov súhlasia. 

fJčastnici konania majú podl'a § 33 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani 
(správny poriadok) možnosť  vyjadriť  sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 
pripadne navrhnúť  jeho dopinenie na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 
6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodi, 6. dverf 522. Do projektovej dokumentácie je možné 
nahliadnuť  na ministerstve a na prislušnej obci. 

Peter Varga, MBA, MSc. 
generálny riaditel' sekcie 

cestnej dopravy a pozemných komunikácii 
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dátum vyvesenia:. 

odtlačokj1 
EV6iČADCA 

Podl'a § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručenč  verejnou 
vyhláškou vyvesenfrn po dobu 15 drif na úradnej tabuli MDV SR a zároveri bude zverejnenč  
na webovom sidle MDV SR, v časti „Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk  v časti „Oradnd tabura". 
Ministerstvo žiada prislušné obce, aby podra § 4 ods. 2 zákona 6. 669/2007 Z. z. predmetnú 
verejnú vyhlášku zverejnili na úradných tabuliach obci a na ich webovych sidlach, ak ich 
majú zriadenč, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejriuje na úradnej tabuli MDV SR. 
Po uplynutf 15 driovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslaf spat' na 
ministerstvo s vyznačenim dátumu jej vyvesenia a zvesenia. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

dátum zvesenia: 

odtlačok pečiatky, podpis: 

Doručf sa účastrifkom konania — verejnou vyhláškou 
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolickčho 1/B, 811 06 Bratislava 
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorych vlastnicke 

alebo inč  práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susednym pozemkom a stavbám, 
môžu byt' oznárnenfm priamo dotknutč. 

3.Zainteresovaná verejnosf podl'a ust. § 24 — 27 zákona 'C. 24/2006 Z.z. o posudzovani 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopineni niektorých zdkonov v zneni 
neskoršich predpisov 

Na vedomie 
4. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, so žiadosfou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesenfm po dobu 15 dnf na úradnej tabuli obce a na webovom sidle 
obce, ak ho má zriadenč  

5. Obecny úrad, 023 12 Svrčinovec, so žiadosfou o zverejnenie tohto oznámenia 
vyvesenim po dobu 15 dni na úradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho má 
zriadenč  

6. SSE-Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
7. SEVAK, a.s., B6rická cesta 1960, 010 57 žilina 
8. SEVAK, a.s., Matičnč  namestie 1141, 022 01 čadca 
9. SVS, a.s. Worickd cesta 107, 010 23 Žilina 
10. SOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca 
11. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešfany 
12. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava 
13. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
14. Lesy SR, š.p., Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca 
15. žSR — GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
16. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banska Bystrica 
17. MV SR, PPZ, odbor dopravnej policie, Račianska 45, 812 72 Bratislava 
18. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
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19. MžP SR, sekcia enviromentdlneho hodnotenia a odpadového hospoddrstva, Nám. E. 
štfira 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona k6pia žiadosti, PD na 
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom 
stanovisku MžP SR 

20. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina 
21. Pamiatkový ilrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
22. Krajský pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
23. Prezidium HaZZ, Drietiová 22, 826 86 Bratislava 29 
24. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
25. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
26. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 
27. 00 žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmefa č. 17, 010 01 žilina 
28. 00, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Palárikova 91, 022 01 čadca 
29. Okresný firad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 čadca 
30. 00, pozemkový a lesný odbor, A. Kmet'a 17, 010 01 žilina 
31. 00, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 95 žilina 
32. 00, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca 
33. 06, odbor starostlivosti o livotné prostredie, Nám. E. Štiara 3, 010 01 Žilina 
34. 00, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horrid 2483, 022 01 Čadca 
35. NDS, a.s., Dilbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
36. NDS, a. s., IO, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina 
37. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu 
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sW 

4E17EDDC-373E-4537-A916-F34A9E80268C 

1 

Po pis výsledku overenia: 
	

Opine 

Typ výsledku overenia:  

Objekt 

Id: 

Autorizácia 

Identifikátor autorizacie: 

5249789a-3322-4c08-balc-4e1ec5597612 

201905170000101236 

Typ podpisu: 	 um:oick1.3.158.36061701.1.2.2;51(QESi9R 

1(6d stavu overenia 

autorizacie: 

Platnó  

ules,SkQESig-MQCRules,QESigRules,AdESig.QCRules  

Popis stavu overenia 

autorizácie: 

Kód výsledku overenia: 

Datum a E. podpisu (UTC): 	31.10.2018 0904 

Datum a Eas Easovej peliatky 	31.10.2018 0904 

podpisti (UTC): 

Datum a Eas overenia (UTC): 	17.05.2019 11:15 

Podpisový certifika; 

Vydavater: 	 C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NT U-35975946,0= Disig as.,OU=ACA-307-2007-2,CN=CA Ding QC0.3 

Seriove ask,: 83524165542386027474451 

Subjekt: CN=MANDATAR IN. Martin Kapusta 0 

republiky,5ERIALNUMBE84MANDANT 

>RAVNENIE 1108,GIVENNAME=Martin,SURNAME=Kapusta,SERIALNUMBER.IDCSK-102,0=MANDANT Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej 

JTRSK-30416094,0U.Statny radca odboru inforrnatiky registratury,L=Bratislava,C=5K 

Mandet <MandateCertificatelnfo zmins:zsd='ht 

instance> <Client> <CertRule> <Type> 

30416094 </Value> </CertRule> <CertR 

republiky</Value> </CertRule> '/Client 

1108<Nalue> </CertRule><CertRulea 

>Kapusta</Value></CertRule> <CertRu 

102</Value></CertRule><CertRule> < 

registratury</Value></CertRule> <Certl 

e> </CertRule> </Mandatary> <Mandat 

podla 9 zakona c. 272/20161 z.<Nal 

organizacii cinnosti vlady a organizacii 

.p://vAvw.w3.org/2001/XMLScheme  zminszsi,httprnovrw.w3.org/2001/XMLSchem  

/K 	

a- 

iubject</Type> <Key>SERIALNUMBER<ey> <Value> MANDANT NTRSK- 

Ile > <Type >Subject</Type> <Key>0 </Key> <Value > MANDANT Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej 

> <Mandatary> <CertRule><Type>Subject</Type> <Key>CN </Key> <Value> MANDATAR lng. Martin Kapusta OPRAVNENIE 

Type>Subject</Type><Key>GIVENNAME</Key> <Value>Martin </Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject </Type> <Key>SURNAME</Key> <Value 

<Type>Subject</Type> <Key>SERIALNUMBER</Key> <Value>IDCSK- 

'ype >Subject </Type> <Key >0U</Key> <Value >Statny radca odbom informatiky 

tule> <Type>Subject</Type> <Key> L </Key> <Value> Bratislava </Value > </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type><Key>C</Key> <Value> SK<Nalu 

a> <CertRule> <Type>CertificatePolicy </Type> <Key>13.158.36061701.1.1.1108</Key> <Value >SK: Opravnenie 1108, Vedud zam.tnanec ministeistva, 

an,  </CertRule> <CertRule> <Type> CertificatePolicy </Type> <Key> 1.3.158.36061701.1.1.1108</Key> <Value > SK 55 ods. 5 zakona C. 575/20011 z o 

istrednej statnej spravy. Zakon 0.5512017 Z. 10 statnej sluzbe<Nalue> </CertRule> </Mandate> </MandateCertificatelnfo> 

Objekt 

Id: 

Au to rizacia 

Identifikátor autorizácie: 

Typ podpisu: 

Kód stavu overenia 

autorizacie:  

Po pis stavu overenia 

autorizacie: 

Red výsledku overenia: 

c27fe367-1de2-4162-b0c8-6d28766016e6 

201905170000101239 

um:oid:1.3.158.36061701.1.2.2;SkQESigRules,SkQESig-MQCRules,QESigRules,AdESig-QCRules 

Platná  

Datum a Eas podpisu (UT(: 	16.05.2019 1154 

Datum a Eas Easovej peEiatIo/ 	16.05.2019 1154 

podpisu (UTC): 

Datum a /as overenia (UK): 	17.05.2019 1115 

Podpisový certifikát 

Vydavater: 

Seriove Eislo: 

Subjekt: 

C=SK,L=8ratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-35975946,0=Disig as.,OU=ACA-307-2007-2,CN=CA Disig QCA3 

84392317611966394809244 

Chl.MANDATARIng. Vladimir Majcher OPRAVNENIE 1108,GNENNAME.Vladimir,SURNAME=Majcher,SERIALNUMBER=IDCSK-963,0=MANDANT Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej 

  

httn://srviss/nortal iss/EFormDbFiller.ashx?FileID=7219&mode=view 	 20. 5. 2019 
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<MandateCertificatelnfo xmlnkzsd="http://vnvw.w3.org/2001/XMLScherna" kmIns.si.'http://wvrer.w3.org/2001/XMLSchema  

instance.> 'Client CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>SERIALNUMBER </Key> <Value> MANDANT NTRSK- 

30416094 <Nalue> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject </Type> <Key>0</Key> <Value> MANDANT Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej 

republiky</Value> </CertRule> </Client> <Mandatary> <CertRule> <Type>Subject '/Type <Key> CN </Key> <Value> MANDATAR lug. Vladimir Majcher OPRAVNENIE 

11080/V010e> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>GIVENNAME </Key> <Value>V1adirnir</Value> </CertRule> <CertRule> <Type> Subject</Type> <Key> SURNAME </Key> <Valu 

e>Majcber<Nalue> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key> 5ERIALNUMBER</Key> <Value>IDCSK- 

963 <Nalue> </CertRule> <CertRule> <Type>SubjeCt </Type> <Key > OU</Key> <Value> riaditel odboru cestnej 

infrastruktury</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>1 </Key> <Value>Brakslava</Value> </CertRule> <CertRule> <Type >Subject</Type> <Key> C </Key> <Value>SK </Val 

ue> <XertRule> </Mandatary> <Mandate> <CertRule> <Type> CertificatePolicy</Type> <Key>1.3.158.36061701.1.1.1108 </Key> <Value>SK: Opravnenie 1108, Veduci zamestnanec ministerstva, 

podla 9 zakona c. 272/2016 Z. z.<Nalue> </CertRule> <CertRule> <Type> CertificatePolicy</Type> < Key> 1.3.158.36051701.1.1.1108 </Key> <Value>SK: 55 ods. 5 zakona c. 575/2001 Z. z. 

organized dnnosti vlady organizacn ustrednej statnej spravy. 2akon P. 55/2017 2. e. o statnej sluzbe<Nalue> </CertRule> </Mandate> </MandateCertificatelnfo> 

3acbbe9c-90ke-4961-b770.9e0502c83691 

Mandát 

republiky,SERIALNUMBER=MANDANT NTRSK-30416094,0U=rieditel odboru cestnej infrastruktury,L=8ratislava,C=SK 
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Prilohy 

Príloha 

Identifikátor elektronického 	5249789a-3322-4c08-ba1c-4e1ec5597612 

dokumentu: 

Priloha 

Identifikátor elektronického 	c27fe367-1de2-4f62-b0c8-6d28766016e6 

dokumentu: 

_ 

rloha 

Identifikátor elektronického 	3acbbe9c-90ce-4961-b770-9e0502c8369c 

dokumentu: 

Doručenka 

Odosielater a prijimater 

Odosielater: 	 ico://sk/30416094 

Prijimater: 	 ico://sk/00313971 

Informácie o doručovani 

Dátum a čas doručenia: 17.05.2019 12:04:22 

Doručovaná správa 

Identifikátor správy:  4E17EDDC-373E-4537-A916-F34A9EBD268C 

Kontrolný súčet 

Kanonikalizácia: 	 http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315  

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256  

dhpSKa+S8vYFA2K6XhSBB+3V2apBZSiyP114+9yncQU. 

Typ: 

Hodnota: 

Joručenka  Page 1 z 1 

http://srviss/Dortal  iss/EFormFiller/EFormViewAttachHttpliandler.ashx?vwId=ARS... 20. 5. 2019 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

