MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 04071/2018/SžDD/48464
Stupefi deivernosti: VJ

sekcia železničnej dopravy a dra
odbor dráhový stavebný Arad

Bratislava clfia 19. 06. 2018

STAVEBNÉ POVOLENIE
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (d'alej len: MDV SR) ako organ
verejnej správy vo veciach dra podra § 101 pism. a) zákona Č. 513/2009 Z. z o dráhach
v zneni neskoršich predpisov (d'alej len: zákon o dráhach) a zároveŕi ako špeciálny stavebný
Arad pre stavby drah podra § 102 ods. 1 pism. aa) zákona o dráhach a podra § 120 zákona
6.50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a stavebnom poriadku (d'alej len: stavebný zákon) v
zneni neskoršich zmien a dopinkov prerokoval žiadosť o vydanie stavebnao povolenia
stavebnika Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditestvo, Klemensova 8,
Bratislava v stavebnom konani s dotknutými orgánmi a so známymi fičastnikmi konania a po
preskilmani podra § 62 stavebnao zákona rozhodol takto:
Časť stavby dray:
„ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR — Čadca — Krásno nad Kysucou
(mimo), železničná traf, 3. etapa"
tvorená prevadzkovými sfibormi (PS) a stavebnými objektmi (SO):
Odbor 21
PS 08-21-01
PS 08-21-02
PS 08-21-03
Odbor 22
PS 08-22-01
PS 08-22-02
PS 08-22-03
PS 08-22-04
PS 08-22-05
PS 08-22-06
PS 08-22-07
PS 08-22-08
PS 08-22-09
PS 08-22-10
Odbor 25
PS 08-25-01

Zabezpeeovacie zariadenie
čadca - kátna hranica CR/SR, traťové zabezpečovacie zariadenie
čadca - ttátna hranica CR/SR, zabezpečenie stavebných postupov
čadca - kátna hranica čR/SR, demontiž zab. zar.
Oznamovacie zariadenie
čadca - kátna hranica čR/SR, výstavba optorúr
čadca - kátna hranica čR/SR, optický kdbel
čadca - kátna hranica čR/SR, miestria kabelizácia
čadca - kátna hranica čR/SR, preložka káblov DK + TK 2SR
čadca - kátna hranica čR/SR, preložka káblov MK 2SR
čadca - kátna hranica CR/SR, zast. Svrčinovec, rozhlasov6 zariadenie
čadca - katna hranica čR/SR, zast. Svrčinovec, informačné zariadenie
Cadca - katna hranica CR/SR, zast. Svitinovec, oznamovacie zariadenie
čadca - kátna hranica čR/SR, zast. Svrčinovec, prenosové zariadenie
čadca - kátna hranica čR/SR, zast. Svrčinovec, tlpravy na oznamovacom zariadeni
Rádiofikácia
čadca - kátna hranica R/SR, rádiofikicia

Odbor 27
PS 08-27-01
Odbor 29
PS 08-29-01
Odbor 32
SO 08-32-01
SO 08-32-02
SO 08-32-03
SO 08-32-06
SO 08-32-53
SO 08-32-54
SO 08-32-60
SO 08-32-62
SO 08-32-63
SO 08-32-66
Odbor 33
SO 08-33-01
SO 08-33-03
SO 08-33-04
SO 08-33-05
SO 08-33-06
SO 08-33-08
SO 08-33-10
SO 08-33-11
SO 08-33-12
SO 08-33-13
SO 08-33-14
SO 08-33-17
SO 08-33-20
SO 08-33-21
Odbor 34
SO 08-34-01
SO 08-34-02
SO 08-34-03
SO 08-34-04
SO 08-34-05
SO 08-34-06
Odbor 35
SO 08-35-01
SO 08-35-02
SO 08-35-03
SO 08-35-21
SO 08-35-21.1
SO 08-35,23
Odbor 38
SO 08-38-07
Odbor 39
SO 08-39-01

Poplachový system naru.tenia (PSN) a priemyselnd televizia (PTV)
Čadca - gtatna hranica ČR/SR, zast. Svrčinovec, poplachovy systdm narugenia (PSN)
Kontrola a riadenie TPNET
Čadca - katna hranica ČR/SR, diarkov6 riadenie DLR
Železničný zvrfok, spodok, ndstupatia a priepusty
Čadca - gtáma hranica ČR/SR, železničny zvrgok
Čadca - katna hranica ČR/SR, železničny spodok
Čadca - gtatna hranica ČR/SR, lelezničný zvrgok - demontaž
Čadca — gtátna hranica ČR/SR, káblová chráničkovd trasa
Čadca - gtatna hranica ČR/SR, rekongtrukcia priepustu v nžkm 280,877 45 (ev.km 283,032)
Čadca - gtatna hranica ČR/SR, nový priepust pod cestou a železnicou v nžkm 281,002 61
Čadca - katna hranica ČR/SR, rekongtrulccia priepustu v nžkm 282,097 89 (ev. km 284,293)
Čadca - gtatria hranica ČR/SR, rekongtrukcia priepustu v nžkm 282,894 73 (ev.km 285,078)
Čadca - gtitna hranica ČR/SR, rekongtrukcia priepustu v nžkm 283,461 15 (ev.km 285,661)
Čadca - gtatna hranica ČR/SR, rekonkrukcia priepustu v nžkm 283,782 83 (ev.km 285,985)
Mosty a umeli stavby
Čadca - gtatna hranica ČR/SR, rekongtrukcia železničných mostov v nžkm 279,461 58 (ev.km
281,628)
Čadca - Rana hranica ČR/SR, rekongtrukcia 2elezničneho mosta v nžkm 280,406 74 (ev.km 282,562)
Čadca - katna hranica ČR/SR, nový železničny most v nžkm 281,007 11
Čadca - katna hranica ČR/SR, odstrinenie železničného mosta v ev.km 283,157
Čadca - gtatna hranica ČR/SR, nový železničný most v nžkm 281,484 08
Čadca - katna hranica ČR/SR, odstranenie železničného mosta v ev.km 283,592
Čadca - gtattia hranica ČR/SR, zarubny mar pri kol'.č.1 (nžkm 281,605 - 282,080)
Čadca - gtátna hranica ČR/SR, lavka pre pegfch na zastavke Svrčinovec (nžkm 281,915 33)
Čadca - §tátna hranica tR/SR, zArubný in& pri kor.č.1 (nžkm 282,225 - 282,400)
Čadca - §tatna hranica ČR/SR, nadchod pre zver v nžkm 282963
Čadca - gtátna hranica ČR/SR, zárubný mítr pri kor.č.1 (nžkm 283,040 - 283,435)
Čadca - gtatna hranica ČR/SR, nový cestný podjazd v nžkm 283,984 63
Čadca - §tAtna hranica ČR/SR, stabilizácia zosuvu v nžkm 282,840 - 282,940
Čadca - katna hranica ČR/SR, stabilizacia zosuvu trate v nžkm 283,950 - 284,330
Pozemni stavby
Čadca - gtátna hranica ČR/SR, protihlukové steny
Čadca - gtatna hranica ČR/SR, ítpravy oplotenia pri žel. moste v sžkm 283,150
Čadca - §tatna hranica ČR/SR, ítpravy oplotenia pri žel. moste v sžkm 286,183
Čadca - gtátna hranica ČR/SR, prfstregky pre cestujíicich na zast. Svrčinovec
Čadca - katna hranica ČR/SR, zastavka Svrčinovec, anténny stožiar GSM-R
Čadca - gtátna hranica ČR/SR, navadzacie oplotenia pre zver pri nadchode
Trakeni vedenie a energenka
Čadca - gtatna hranica ČR/SR, trakčné vedenie
Čadca - gtáttla hranica ČR/SR, ukorajnenie ocerovych kongtrukcii
Čadca - katna hranica ČR/SR, Ilprava kablov DOO
Čadca - Marna hranica ČR/SR, fiprava vn kabla 6kV
Čadca - katna hranica ČR/SR, ítprava vn kabla 6kV, transformovfia 6/0,4kV
Čadca - §tdtna hranica ČR/SR, rozvody nn a osvetlenie zastavky
Cesty a pristupovi komunikácie
Čadca - §tátna hranica ČR/SR, pristupové chodnfky k nastupigtiam
Ostatnd (fipravy korflt potokov, vegetačni tipravy, rekultivdcie...)
Čadca - katna hranica ČR/SR, vegetačné fipravy

sa podra § 66 stavebneho zákona, v zneni neskoršich predpisov povol'uje.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch v správe 2SR a na pozemkoch, ku ktorým má
stavebnik 11.16 právo podra § 139 ods. 1 stavebného zákona, parcely v:

KN-C
k. 4.
14561/1; 14561/2; 14560/9 — bez LV
adca
Trvalý záber KN-E
13138/2; 13138/1 — LV 7053 — ŽSR
Vecné
bremeno
GP 50.1./2014
PS 08-22-04 — KN-E 5554/1
PS 08-22-05 — KN-C 14556/9; 14559/286
KN-C
k. ti.
2898/2; 2898/1; 5076/2; 5076/28 — LV 990 - žSR
Svrčinovec
2193/2 až 2193/14; 2194/2 až 2194/6; 2195/2; 2195/3; 2210/2; 2211/8; 2876/2; 2009/1; 2009/2;
Trvalý záber 2009/3; 2010/2; 2011/1 až 2011/8; 2012; 2013/1; 2013/2; 2014; 2015/1; 2015/2; 2016/1; 2016/2;
2016/3; 2017/4; 2017/5; 2017/6; 2018/2; 2018/3; 2019/2; 2020/2; 2021/2; 2022/2; 2022/3;
2023/3; 2023/4; 2024/2; 2025/2 až 2025/5; 2026/2; 2026/3; 2027/2; 2027/3; 2028/2; 2028/3;
2029/2; 2030/2; 2031/2; 2034/2; 2036/2; 2038/2; 2040/2; 2042/2; 2044/2; 2044/3; 2044/4;
2047/4; 2047/3; 2049/2; 2051/2; 2054/2; 2055/2; 2056/2; 2057/2; 2058/2; 2212/2; 2442/2;
2443/2; 2445/2; 2874; 2875/2; 2886/3 až 2886/6; 2887/2; 2893/2; 2893/3; 3529/52 až 3529/83;
3534/10; 3534/21 až 3534/29; 3537/70 až 3537/77; 3795/4 až 3795/10; 5008/28 až 5008/34;
5013/10; 5013/11; 5014/3 až 5014/9; 3520/81 až 3520/93; 3521/44 až 3521/49; 3523/20;
3537/65; 3537/78; 3537/63; 3537/64; 5077/99; 5077/100; 5077/101; 3418/20 až 3418/25;
3429/2; 3431/3; 3431/4; 3431/5; 3432/4; 3444/9; 3463/2; 3464/11; 3471/3; 3503/10; 3537/66 až
3537/69; 3539/2; 3563/2; 3627/3; 3627/4; 3627/5; 4991/13

Vecnč
bremeno

Vzt'ah k
pozemku

GP 44.1/2014
PS 08-22-04 a PS 08-22-05
ICN-C 3525/8; 3525/9; KN-E 3323; 3326; 3339; 3340; 3341;3342; 3343; 3350; 3356; 3358;
3362; 3364; 6011; 3352/1; 3352/2; 3377/2
GP 45.1/2014
PS 08-22-04
KN-C 2007; 2008
PS 08-22-05
KN-C 2782; 2785; 2786; 2788; KN-E 2412; 2414; 2775/2; 2936; 2938/2; 2939/2; 2940; 2941/2;
3311/2; 3312/2
GP 46.1/2017
SO 08-35-21
KN-E 1127/100; 1327/2; 1326; 1782
PS 08-22-05
KN-E 1324; 1325; 1326; 1327
GP 27.1/2017
PS 08-22-04
KN-E 2871
GP 54/2014
PS 08-22-04, PS 08-22-05; SO 08-35-21; SO 08-33-20
3537/79 až 3537/84
vo vlastnictve stavebnika, nájomná zmluva, rozhodnutie o vyvlastneni, kúpne zmluvy,
zmluvy o budtícich zmluvách na vecné bremeno

Na uskutočnenie stavby určuje MDV SR tieto podmienky:
1. Stavbu uskutočniť podra dokumentácie overenej MDV SR v stavebnom konani, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nemôžu byť urobenč bez predchadzajficeho
povolenia MDV SR.
2. Stavebnik zabezpeči vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou
vykonávať geodetickč a kartografickč činnosti. Doklady o vytýčeni priestorovej polohy
stavby predložiť pri kolaudačnom konani.
3. Stavbu uskutočniť právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na vykonávanie
stavebných prác podra osobitných predpisov, určenou vo výberovom konani. Stavebnik
oznámi zhotovitera stavby MDV SR do 15 dni po skončeni výberového konania.
4. Pri uskutočriovanf stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadeni a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočriovani dodržať prislušné dráhové predpisy, STN a všeobecné
technické požiadavky na výstavbu.
6. Na stavbe použiť stavebnč výrobky, ktorč sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšTaný
fičel v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene
a dopineni niektorých zákonov.
7. Do 7 dni od začatia stavby oznámiť túto skutočnosť MDV SR.
8. Stavbu dokončiť najneskôr do 36 mesiacov od začatia stavby.
9. Pred začatim prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedeni a zariadeni
v obvode staveniska a v pripade potreby po dohode so správcami zabezpečiť ich ochranu
resp. fipravu.
10. Stavebnik pred začatfm stavebných prác zabezpeči nezávisle posúdenie stavu statiky
budov resp. rodinných domov v blízkosti stavby pre prípad dokazovania pri ich
poškodeni počas výstavby.
11. Najneskôr do kolaudácie stavby vypratať stavenisko, odstrániť zariadenie staveniska.
12. Na ochranu Iivotného prostredia /záujmov spoločnosti/ sa určujú tieto podmienky:
všemožne predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečisťovaniu okolia stavby a komunikácif
okolo nej. Na stavbe udržiavať čistotu a poriadok.
13. Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a dopineni niektorých zákonov. Pri odvoze dbat', aby nedošlo k znečisteniu okolia
a komunikácie.
14. Stavebnik je povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov a organizácii uplatnených
k stavbe, najmä uvedenč v:
• vyjadrenf Okresnčho úradu Čadca, odbor starostlivosti o žP zn. OU-CA-OSZP2018/006853-002 zo Ma 17.05.2018, zn. OU-CA-OSZP-2014/005109 zo dria
22.07.2014, zn. OU-CA-OSZP-2014/005119 zo dria 09.06.2014, zn. OU-CA-OSZP2014/005280 to dria 05.06.2014 a zn. OU-CA-OSZP-2014/005078 zo &la 03.06.2014,
• rozhodnuti Okresnčho úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor č. CM-CA-PLO2017/004990-003 zo dria 18.04.2017 a 6. OU-CA-PLO-2017/010448-005 zo dria
20.11.2017,
• stanbvisku Štátnej ochrany prirody SR, SCHKO Kysuce 6. CHKOKY/163-002/2018
zo dria 16.05.2018,
• stanovisku Národnej diarničnej spoločnosti č. 6344/32371/40603/2018 zo dria
09.04.2018,
• vyjadreni Slovak Telekom, a.s. Č. 16-46282735-CA zo dfía 12.11.2016,
• vyjadrení SPP, a.s. 6. TD/1800/YA/Ki/2016 zo dria 08.12.2016.

15. Stavbu (stavenisko) označiť na viditernom mieste informačnou taburou s uvedenim
najma týchto fidajov: názov stavby, obchodné meno stavebnika, projektanta, zhotovitera
stavby, meno stavbyvedúceho, stavebný úrad vrátane čisla stavebného povolenia
a dátumu vydania, lehotu na dokončenie stavby..
16. Dokončenú stavbu /resp. jej časť spôsobilú na samostatné užívanie/ možno uživaf len na
základe rozhodnutia vydaného MDV SR.
17. Stavebné práce nesmú byt' začaté, pokiar toto stavebné povolenie nenadobudne
právoplatnosf.
18. Stavebné povolenie strati platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do troch
rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Oavodnenie:
Stavebnik Železnice Slovenskej republiky, Generfilne riaditerstvo, Klemensova 8,
Bratislava zastúpený akciovou spoločnosfou REMING CONSULT, a. s. Trnavská cesta
27, Bratislava podal dria 14.09.2017 (s posledným dopinenfm dŕia 12.04.2018) žiadosf o
vydanie stavebného povolenia na časť stavby dráhy: „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna
hranica CF/SR — Čadca — Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trar, 3. etapa".
Vzhradom nato, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, MDV SR vyzvalo stavebnika na jej dopinenie v stanovenej lehote
a súčasne stavebné konanie prerušil dria 17.10.2017. Stavebnik chýbajúce doklady postupne
dopinil, naposledy dria 12.04.2018.
MDV SR dria 25.04.2018 oznámilo začatie stavebného konania verejnou vyhláškou známym
účastnikom konania a dotknutým orgánom a upustilo od ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisfovanim. tIčastníci konania a dotIcnuté orgány boli v oznámeni upozorneni na
predloženie pripomienok a námietok v lehote 10 dni od doručenia oznámenia. V stanovenej
lehote dria 21.05.2018 podala stanovisko Štátna ochrana prirody Slovenskej republiky, Správa
chránenej krajinnej oblasti Kysuce a dria 01.06.2018 vyjadrenie Okresný úrad v Čadci. Ich
opodstatnené pripomienky sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ostatni
účastnici konania resp. dotknuté orgány neuplatnili žiadne námietky a pripomienky voči
povoleniu stavby.
MDV SR v uskutočnenom stavebnom konani preskilmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hradisk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že
uskutočnenim /ani budúcim uživanfin/ stavby nie sú ohrozene záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov konania. Takisto
zistil, že uskutočnenim stavby nebude ohrozená ani neprimerane obmedzená prevádzka dray
a prevádzka dopravy na dráfie. Dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky
na výstavbu ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestneni stavby /súhlas k vydaniu
stavebného povolenia podra § 120 ods. 2 stavebného zákona dabo Mesto Čadca pod č.
VD/2861/2016/Mu dria 30.06.2016/.
K projektu Stavby sa kladne vyjadrili známi účastnici konania, dotknuté orgány a organizácie,
ktorých opodstatnené pripomienky boli zapracovand do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
MDV SR v priebehu konania nezistil dôvody, ktore by branili povoleniu stavby, a preto po
dopineni rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebnik uhradil správny poplatok za vydanie rozhodnutia v hodnote 1000,- E podra zákona
6.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov, pol. 6. 60.g
sadzobnika (správny poplatok uhradený prevodom na írčet Štátnej pokladnice).
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu mi:Yžu účastnici konania podra § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konani v zneni neskoršich predpisov (správny poriadok) podať rozklad v lehote
do 15 dni odo dria jeho oznárnenia na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je po vyčerpani riadnych
opravných prostriedkov možné preskúmať súdom.
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Toto rozhodnutie bude doručenč verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 zákona 6.50/1976 Zb. o
územnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni neskoršich predpisov v súlade s § 26 ods. 2/
zákona 6.71/1967 Zb. o správnom konanf v zneni neskoršich zmien a dopinkov, vyvesenim po
dobu 15 dni 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
www.slovensko.sk v časti „Oradná tabura". Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky žiada prfslušnú Obec Svrčinovec a Mesto Čadca aby vyvesila verejnú vyhlášku podra
§ 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich zmien a dopinkov na
úradnej tabuli obce a na jej webovom sidle, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejriuje na
úradnej tabuli MDV SR.
Po uplynuti 15 dŕiovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku zaslať spat' na
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky s vyznačenim dátumu jej vyvesenia a
zvesenia.
Doruči sa:
2SR, Generálne riaditerstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Birdková 36, 817 15 Bratislava
Národná diarničná spoločnosť, a.s. Dirbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Mesto Čadca — primátor mesta, Námestie slobody 30, 022 01 /+ lx na vyvesenie/
Obec Svrčinovec — starosta obce, 023 12 Svrčinovec /+lx na vyvesenie/
REM1NG CONSULT, a.s. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Olcresný Arad životného prostredia, ul. Horná 2483, 022 01 Čadca
Okresný &ad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
Krajské riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru, Námestie Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Čadca, Ul. Eudmily Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec, Svrčinovec AB 200, 023 12 Svrčinovec
Slovenský zvaz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP — Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SEVAK, a.s. B6rická cesta 1960, 010 57 Žilina
žSR, Oblastné riaditerstvo, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
Známe a neznáme právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnicke alebo it-16 práva k
pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, m6žu byt' rozhodnutim priamo
dotIcnuté.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: Mesto Čadca
Vyvesené dňa:
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Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce/mesta

Zvesene dňa:
Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce/mesta

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyldášky: Obec Svrčinovec
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce/mesta

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce/mesta

