odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu: OU-NR-OCDPK-2017/031656

v Nitre dňa 18.12.2017

STAVEBÉ POVOLEIE
Verejná vyhláška

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný
špeciálny stavebný úrad (ďalej len „OÚ Nitra OCDPK“) podľa ustanovenia § 3a ods.3 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a podľa ustanovenia § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov prerokoval v uskutočnenom konaní predloženú žiadosť stavebníka zo dňa 04.08.2017
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, v zastúpení
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, v zastúpení
PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 05 Bratislava, IČO: 17 317 569 (ďalej len
„stavebník“) s dotknutými orgánmi, so známymi účastníkmi konania, ako aj účastníkmi konania,
ktorí nie sú známi/ktorých pobyt nie je známy, postupom podľa ustanovenia § 61 stavebného
zákona a po preskúmaní podkladov a stanovísk podľa ustanovenia § 62 stavebného zákona

vydáva
s t a v e b n é p o v o l e n i e,
ktorým podľa ustanovenia§ 66 stavebného zákona

povoľuje stavbu
„Terminál intermodálnej prepravy Lužianky“-UČS 02 TIP Lužianky, SO 02–38-11
Rastislavova ulica – úprava cesty III/1677 pod mostom v žkm 0,491, k.ú. Lužianky.
na parcelách číslo : parc. E-KN č. 1222 – LV č. 1698 – stavebný pozemok vo vlastníctve:
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky, IČO: 34003517;
parc. C-KN č. 1413/1–LV č. 1121 – stavebný pozemok vo vlastníctve :
Slovenská republika v správe Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8
913 61 Bratislava, IČO : 31364501;
parc. C-KN č. 1414 – LV č. 1121 – stavebný pozemok vo vlastníctve:
Slovenská republika v správe Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8
913 61 Bratislava, IČO : 31364501;
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Ku ktorým má :

parc. E-KN č. 1222 – stavebník má vlastnícke právo na základe Nájomnej
Zmluvy č. 1-15128-NZ/2017 z 27.06.2017
parc. C-KN č. 1413/1 – stavebník je správca na základe LV č. 1121;
parc. C-KN č. 1414 – stavebník je správca na základe LV č. 1121;

Charakter stavby : trvalá
Účel stavby : inžinierska stavba.
Popis stavby:
SO 02-38-11 Rastislavova ulica – úprava cesty III/1677 pod mostom v žkm 0,491.
Predmetom stavebného objektu je úprava nivelety štátnej cesty č. III/1677 pod železničným
mostom v žkm 0,491. Úprava nivelety je potrebná kvôli dosiahnutiu potrebnej svetlej výšky pod
mostom, súčasná svetlá výška 4,10 m je nedostatočná, navrhnutá podjazdná výška pod mostom
a protinárazovými zábranami je min. 4,25 m. Rozsah prác a použitých materiálov je podrobne
opísaný v technickej správe z 05/2017.

a uskutočnenie stavby : „Terminál intermodálnej prepravy Lužianky“ – UČS 02 TIP
Lužianky, SO 02 – 38 – 11 Rastislavova ulica – úprava cesty III/1677 pod mostom v žkm
0,491, k.ú. Lužianky sa určujú podmienky :
1. stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto povolenia (pre stavebníka), prípadne zmeny nemôžu byť urobené bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu;
2. pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti
a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností
autorizovaným geodetom a kartografom;
3. pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb
na stavenisku;
4. pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, ktoré
upravujú všeobecné požiadavky na uskutočnenie stavieb, ako i príslušné technické
normy;
5. stavebník je povinný v súlade s § 66 ods.2 písm.h) stavebného zákona oznámiť písomne
stavebnému úradu presný dátum začatia stavby;
6. na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa
uskutočňovanej stavby, stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46 d
stavebného zákona;
7. stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom
vykonania štátneho stavebného dohľadu;
8. stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov), stavebník je povinný si
vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia;
9. stavebné povolenie podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou
nezačalo do dvoch rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadosť o predĺženie platnosti
stavebného povolenia musí byť podaná včas tak, aby sa vo veci právoplatne rozhodlo do
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uplynutia platnosti stavebného povolenia. V prípade nedodržania termínu ukončenia
stavby je stavebník povinný požiadať pred uplynutím tohto termínu o jeho predĺženie;
10. pred dokončením stavby zabezpečí stavebník porealizačné zameranie stavby oprávnenou
osobou, pričom geometrický plán musí byť overený Okresným úradom Nitra,
katastrálnym odborom;
11. stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (§ 79
stavebného zákona).
12. pred realizáciou stavby musia byť preložené všetky inžinierske siete súvisiace
s realizáciou stavby: „Terminál intermodálnej prepravy Lužianky“-UČS 02 TIP
Lužianky, k.ú. Lužianky“, SO-02-38-11 Rastislavova ulica – úprava cesty III/1677
pod mostom v žkm 0,491, k.ú. Lužianky (SO 02-37-13-preložka verejného
vodovodu, SO 02-37-14 –preložka STL plynovodu a SO 02-36-02-úprava vedenia
ST (Slovak Telekom).
13. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:
13.1. ÚSK – stanovisko – č. CS 2297/2017, CZ 11578/2017 z 29.05.2017, –
Odbor dopravy a pozemných komunikácií ÚNSK ako aj vlastník RSÚC , a.s. Nitra, ako správca
cesty, súhlasí so stavbou za predpokladu splnenie podmienok :
- súčasťou predmetnej stavby je úprava nivelety cesty III. triedy, čím sa dosiahne
podchodná svetlá výška 4,20 m rekonštruovaného premostenia. Z uvedeného dôvodu
bude v dĺžke 53,0 m od staničenia 0,022 až po 0,075 zrealizovaná výmena celej
konštrukcie vozovky podľa predloženého návrhu DSPRS – SO 02-38-11, viď situácia,
časť E.2 výkres č. 2 – Aktualizácia 19.5.2017,
- odvodnenie vozovky cesty III/1677 bude zabezpečené otvoreným betónovým
odvodňovacím žľabom, za ktorým bude umiestnený cestný obrubník – viď vzorové
priečne rezy – časť E.2., výkres č. 4 . Aktualizácia 19.5.2017. Voda zo žľabu bude
odvedená do priekopy, ktorá je zaústená do existujúceho priepustu, ktorý sa pre výškovú
úpravu cesty zrekonštruuje,
- napojenie rekonštruovaného úseku na existujúcu vozovku bude realizované výmenou
obrusnej vrstvy vozovky – preplátovaním na šírku 5,0 m na zabezpečenie plynulého
prechodu napojenia navrhovanej komunikácie na cestu III/1667,
- stykovú škáru v napojení novej obrusnej vrstvy vozovky a existujúcej cesty III. triedy
a škáru v napojení betónovej tvárnice žiadame vyplniť pružným nepriepustným tmelom –
pružnou asfaltovou zálievkou na zamedzenie vnikania vody do podložia vozovky,
- pod rekonštruovaným úsekom cesty bude uložené potrubie plynové a vodovodné tak,
aby šachty a armatúry na nich boli umiestnené mimo spevnenej časti vozovky, minimálne
1,5 m od krajnice vozovky,
- výkop exitujúcej konštrukcie vozovky v rekonštruovanom úseku cesty realizovať tak,
aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa existujúcej cesty – otvorenú rekonštrukciu
vozovky v napojení podchytiť plytkým pažením, aby pri zhutňovaní vrstiev novej
konštrukcie neboli porušené podkladné vrstvy konštrukcie existujúcej vozovky,
- realizáciou stavebného objektu musí byť zabezpečené dôsledné odvedenie zrážkovej
vody z vozovky existujúcej cesty III. triedy,
- k umiestňovaniu šachiet a armatúr vodovodného a plynového potrubia a k prevzatiu
vykonaných prác žiadame prizvať správcu cesty III/1677, Regionálnu správu a údržbu
ciest Nitra, a.s.,
- investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve
v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle § 9 ods.6 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu
škôd.
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13.2. Krajský pamiatkový úrad itra – záväzné stanovisko – č. KPUR-2017/164432/54086/ik z 13.07.2017V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa
ustanovenia § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň
Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským
pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmä však tri
pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky
nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť
z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického
výskumu.
13.3. Okresný úrad itra – odbor starostlivosti o ŽP – odpadové hospodárstvo – vyjadrenie
– č. OSZP3-2017/018108-02-F42 z 11.04.2017- odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie :
pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je
potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§14 ods.1 zák. č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
- pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia
legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
- pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi
kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov,...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť
pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu).
- ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods.1 písm.b) bod 5 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve
a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.
13.4. Okresný úrad itra – odbor starostlivosti o ŽP – orgán štátnej vodnej správy–
vyjadrenie – č. OU-R-OSZP3-2017/018088-02/F49 z 04.05.2017- stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie a platných STN (vo vodnom
hospodárstve),
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich IS (kanalizácia, vodovod a pod.),
- pre odvádzanie prečistených dažďových vôd do vodného toku je potrebný súhlas správcu
daného vodného toku (SVP, s.p.),
-kladné stanovisko vlastníka, resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu k napojeniu,
- kladné stanovisko vlastníka, resp. prevádzkovateľa existujúcej tlakovej kanalizácie k napojeniu
a odvádzaniu splaškových odpadových vôd,
- v prípade ak vodovod určený na preloženie povoľoval orgán štátnej vodnej správy je potrebné
požiadať tunajší úrad (ŠVS) o stavebné povolenie podľa § 26 vodného zákona,
- pre odber podzemných vôd z navrhovanej studne je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie
na osobitné užívanie vôd podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách,
- pre križovanie vodného toku je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 27 os.1 písm.a)
vodného zákona a súhlas správcu daného vodného toku,
- pre vybudovanie skladu, nádrže znečisťujúcich látok (napr. trafostanica) je potrebný súhlas
podľa § 27 ods.1 písmeno c) vodného zákona, vydaný tunajším úradom (OÚ Nitra),
- v prípade zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať § 39 zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášku č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri
riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
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13.5.Okresný úrad itra, odbor starostlivosti o ŽP – oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP - vyjadrenie – č. OU-ZM-OSZP3-2017/018178-02-F14 z 4.5.2017 –
Požiadavky pre realizáciu predmetnej stavby v zmysle predloženého zámeru, podmienky
z hľadiska ochrany prírody, podmienky z hľadiska ochrany zelene a živočíchov, všeobecné
podmienky sú dané samotným vyjadrením.
13.6. KRPZ v itre – stanovisko – č. KRPZ-R-KDI2-17/037/2017-Ing.Upozorňujeme na skutočnosť, že v danom prípade je potrebné riešiť určenie dvomi CSO,
nakoľko dokumentácia obsahuje značenie na MK, ale aj štátnej ceste III. triedy – nakoľko toto
platí pre celú stavbu, značenie na MK sa netýka tohto SO.
13.7. Okresný úrad itra, odbor krízového riadenie – vyjadrenie – č. Ou-R-OKR2017/029064/2 z 14.07.2017Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
13.8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, - vyjadrenie – č. ASM-30887/2017 z 19.04.2017 –
- zo záujmových dôvodov OS SR na železničnej trati Lužianky požadujeme zabezpečiť
prejazdnosť daného úseku minimálne v jednej železničnej koľaji, alebo núdzovú prevádzku
daného úseku s využitím obchádzkových železničných tratí. Požadujeme spracovať plán
organizácie dopravy počas plánovanej realizácie stavby s obmedzeniami dopravy v dotknutých
katastrálnych územiach. V prípade dopravných obmedzení na pozemných komunikáciách
(cestách) zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24 odst.e) zákona č.
135/1961 Zb. a Vyhlášky FDM č. 35/1984, § 10, ods.6 písm.b). Začiatok a koniec stavebných
prác a dopravných obmedzení pri realizácii stavby oznámiť priamo na Národné centrum
vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960 322 569,
e-mail : dicvd@mil.sk.
13.9. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru v itre – stanovisko – č.
KRHZ – R-OPP-413-001/2017 z 16.06.2017 Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
13.10. Distribúcia SPP - vyjadrenie – č. TD/PS/0487/2017/Ch-preložka z 10.04.2017 –
- stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského
zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Miloš Ivanička, tel.č. +421 37 242 3703, email : milos.ivanicka@spp-distribucia.sk,
- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské
zariadenie do prevádzky,
- v zmysle § 81 o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť
ten, kto potrebu preložky vyvolal,
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle § 78 a § 80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo k poškodeniu
plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie
trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi
môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,
- stavebník je povinný pre realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi
a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
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- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných
činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých
existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadať SPP – D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu : SPP – distribúcia, a.s. Sekcia údržby,
mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP – D (www.spp.distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike a všetky
príslušné vyhlášky a STN, uvedené v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Jozef Árendáš, tel.č. +421 37 242 3705)
vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, taktiež je povinný prizvať zástupcu
SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených noriem a predpisov,
- Ďalšie technické podmienky Distribúcie SPP sú uvedené v samotnom vyjadrení.
13.11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – vyjadrenie – č. 25695/2017
z 11.04.2017 –
1. V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzaj verejný vodovod DN 150 v ulici
Rastislavova v našej prevádzke.
2. Súhlasíme s preložkou verejného vodovodu HDPE DN 150 dĺžky 48,80 m.
3. Pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky IS príslušnými
prevádzkovateľmi. IS vytýčime na základe objednávky stavebníka.
4. Pri krytí, súbehu a krížení IS požadujeme dodržať STN EN 805, STN EN 725, vrátane STN
73 6005, zároveň požadujeme dodržať ochranné pásma IS podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.
5. Ostré prepoje navrhovaných preložiek vodovodu zrealizuje stavebník pod odborným
dohľadom pracovníkov OZ NR. Náklady odstávok a prác s tým spojených znáša stavebník.
Stavebník zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou počas odstávok na vlastné náklady.
6. Žiadame byť prizvaní ku všetkým prácam, ktoré v ďalšom pracovnom potupe budú zakryté
alebo sa stanú neprístupné. Žiadame byť prizvaný k vykonávaným skúškam.
7. Dokončenú stavbu, po vydaní Kolaudačného rozhodnutia, vrátane príslušnej dokumentácie,
skutočného zrealizovania stavby a súvisiacich dokladov, odovzdá stavebník OZ NR.
8. Žiadame byť prizvaní k odovzdaniu staveniska.
13.12 Západoslovenská distribučná, a.s. , vyjadrenie – z 02.05.2017-UČS 01 Príprava územia – na zvedenom území sa nachádza vzdušné vedenie VN 22kV, ktoré
sa v rámci výstavby PP JLR Nitra preloží do káblového vedenia. Do realizácie prekládky VN
vedenia Vás vyzývame k zvýšenej opatrnosti pri prácach v ochrannom pásme vedenia VN podľa
Z.z. 251/2012 § 43.
- UČS 02 TIP Lužianky zahŕňa navrhované objekty pre prevádzku TIP, železničný spodok
a zvršok, spevnené plochy, budovy, potrebné technologické vybavenie,
SO 02-35-02 VN prípojka 22kV a PS 02-24-01 – časť transformačná stanica – žiadame opraviť
podľa dohody, ktorá bola uzatvorená na koordinačnom stretnutí 28.4.2017 v budove ZSE Nitra,
Štefánikova 45. Na stretnutí bolo dohodnuté, že žiadateľ osadí spínaciu stanicu s VN meraním na
hranicu svojho pozemku. ZD distribučná, a.s. vybuduje slučku VN z vedenia V 1223 do spínacej
stanice žiadateľa. Podľa platnej zmluvy o pripojení č. 121620575.
13.13 Západoslovenská distribučná, a.s. , vyjadrenie – z 12.09.2016V záujmovom vedení sa nachádzajú naše vzdušné elektrické 22 kV vedenia. Pri týchto
vedeniach je potrebné rešpektovať ochranné pásmo v zmysle zákona o energetike č. 251/2012.
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13.14. Slovak Telekom, a.s. Bratislava, - vyjadrenie – č. 6611723565 z 21.08.2017
Realizáciou stavby sa dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011Z.z.) a zároveň
je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti
podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby),
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, + 421 0902719875
4. V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.10 zákona č. 135/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných
kábloch o projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
8. edodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10.Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky cez internetovú
aplikáciu na stránke : https://www.telekom.sk/vyjadrenia/. Vytýčenie bude zrealizované do
3 týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
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13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre ÚR doplniť aj
telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v el. forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Všeobecné podmienky ochrany SEK sú uvedené v samotnom vyjadrení č. 6611723565
z 21.08.2017.
13.15. MICHLOVSKY, spol. s r.o. – Orange Slovensko a.s. vyjadrenie č. BA-1442/2017
z 18.05.2017 –
- Stavbou nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8,
821 08 Bratislava. Ďalšie upozornenia sú dané samotným vyjadrením.
13.16. Okresný úrad itra – OCDPK, - Určenie použitia a umiestnenia prenosného
a trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení - č. OU-R-OCDPK-2017/018567
z 07.08.2017- Podmienky sú dané samostatným určením, určenie vydané po súhlase KR PZ KDI v Nitre, pod
č. KRPZ-NR-KDI2-17-150/2017-Ing. z 21.07.2017.
13.17. Okresný úrad itra – OCDPK, - Určenie použitia a umiestnenia trvalého
dopravného značenia a dopravných zariadení - č. OU-R-OCDPK-2017/024029
z 11.09.2017- Podmienky sú dané samostatným určením, určenie vydané po súhlase KR PZ KDI v Nitre, pod
č. KRPZ-NR-KDI2-17-171/2017-Ing. z 14.08.2017.
13.18. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor
telekomunikácií –stanovisko - č. SITB-OT4-2017/000233-550, z 20.04.2017- bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
13.19. Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s., Odbor stratégie a rozvoja, stanovisko
– č. 9442/2017-03 z 25.04.2017,
- bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
13.20. ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia železničných budov – vyjadrenie – č.
1763/2016/289601/SŽB/7a.09 z 13.09.2016- bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
13.21. ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky, - vyjadrenie
– č. 1940/2016/289501/SEE/7.a09/Po/667 z 30.09.2016 –
- žiadame predložiť PD na vyjadrenie, kde stanovíme ďalšie podmienky. S týmto bodom súvisí
schvaľovací protokol PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby č. 11280/2017/O420-016
z 19.6.2017., ktorý vydali ŽSR, BA, generálne riaditeľstvo, ako jednotný dokument k SP za
všetky zložky ŽSR.
13.22. ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky vyjadrenie – č. 955/16/289401/SOZT-Kr/2a.15 z 20.09.2017- práce v blízkosti podzemných káblových vedení ŽSR OZT je potrebné prispôsobiť
podmienkam ochrany vedení v zmysle zákona č. 351/2011 Zb. a pri dodržaní odstupov v zmysle
normy STN 736005.

9/14 – Stavebné povolenie č. OU-NR-OCDPK-2017/031656

13.23. ŽSR BA, generálne riaditeľstvo, odbor telekomunikácií, informatiky a informačnej
bezpečnosti , vyjadrenie – č. 22927/2016/O210-003 z 27.09.2016 –
- bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
13.24. ZSSR CARGO Slovakia , a.s. – vyjadrenie – č. 20146/2016-S33 z 13.09.2016 –
- bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
13.25. ŽSR – úsek služieb, BA – stanovisko – č. 1827/2016-SeM/BA z 20.9.2016- bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
13.26. SATRO, s.r.o. – vyjadrenie z 17.08.2017 - bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
13.27. TRASPETROL, a.s. – vyjadrenie – č. 2381/17-Bu/La z 17.08.2017 - bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
13.28. SLOVAFT, a.s. – stanovisko – z 12.09.2017
- bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
13.29. UPC broadband Slovakia, s.r.o. – vyjadrenie – z 17.09.2017
- bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14. Ďalšie podmienky :
14.1. Stavebník je povinný stavenisko zabezpečiť proti pohybu nepovolaných osôb.
14.2. Stavebník je povinný stavbu od prvopočiatku jej realizácie riadne označiť základnými
údajmi o stavbe, t.j. názov stavby, názov a adresa stavebníka, číslo stavebného povolenia, názov
a adresa zhotoviteľa stavby.
14.3. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou
na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka;
14.4. Pri výstavbe je nutné postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému alebo
zbytočnému obťažovaniu okolia stavby, k znečisteniu komunikácií, ovzdušia a vôd,
k zamedzeniu prístupov k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušeniu podmienok
ochranných pásiem a chránených území. Staveniskové zariadenia v zastavanom území nesmú
svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom, otrasmi, prachom, zápachom, oslňovaním,
zatienením pôsobiť na okolie nad prístupnú mieru. Ak účinky na okolie nemožno obmedziť na
túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom čase.
14.5. Stavebník stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného
prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku.
14.6. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje.
14.7. Stavebník je povinný pred začatím prác prizvať všetkých správcov podzemných vedení
k ich vytýčeniu.
14.8. Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť všetky doklady o výsledkoch
skúšok, zápisy a certifikáty ako i dokladovať dodržanie podmienok stavebného rozhodnutia.
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15. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
- v stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Odôvodnenie
Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
IČO: 31 364 501, v zastúpení STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO: 17 317 282, v zastúpení PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 05 Bratislava,
IČO: 17 317 569, podal na Okresnom úrade Nitra, odbore cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, ako vecne a miestne príslušnom špeciálnom stavebnom úrade pre cesty II. a III.
triedy dňa 04.08.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Terminál
intermodálnej prepravy Lužianky“-UČS 02 TIP Lužianky, SO 02–38-11 Rastislavova ulica –
úprava cesty III/1677 pod mostom v žkm 0,491, k.ú. Lužianky.
Stavebné objekty sa budú realizovať na pozemkoch KN-E parc. č. 1222, KN-C
parc.č. 1413/1, KN-C parc.č. 1414, v katastrálnom území Lužianky.
Obec Lužianky listom č. 519/2017-01-Žá, zo dňa 22.05.2017 súhlasila s upustením od
územného konania.
Obec Lužianky, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 120 ods.2 stavebného zákona
súhlas k vydaniu stavebného povolenia pod č. 879/2017-3354-01-Žá, zo dňa 11.08.2017.
Projektovú dokumentáciu k dopravnému objektu stavby vypracoval PRODEX spol. s r.o.,
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 5.
Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo začaté stavebné konanie.
K žiadosti o stavebné povolenie boli priložené doklady k preukázaniu vlastníctva /iné práva
k pozemkom stavby, záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov.
Listom č. OU-NR-OCDPK-2017/031656, zo dňa 09.11. 2017 stavebný úrad oznámil známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania s upustením od ústneho
rokovania a miestneho zisťovania.
Účastníkom konania, ktorí nie sú známi/ktorých pobyt nie je známy, bolo začatie konania
oznámené verejnou vyhláškou. V oznámení o začatí stavebného konania stavebný úrad stanovil
7 dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok.
V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok
stavebného povolenia. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú
žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.1 a 2 stavebného
zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane
obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebné konanie bolo zo strany špeciálneho stavebného úradu prerušené z dôvodu
nedodania potrebných relevantných dokladov pre vydanie stavebného povolenia a z dôvodu
odstránenia nedostatkov, ktoré bránili vydaniu stavebného povolenia. Stavebník v priebehu
konania doplnil svoje podanie o všetky doklady tak, aby mohlo byť stavebné povolenie vydané.
Taktiež odstránil všetky nedostatky, ktoré bránili vydaniu stavebného povolenia.
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných požiadavkách na výstavbu a je
vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by
bránili povoleniu stavby.
Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia - stavebného povolenia.
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Správny poplatok v hodnote 100,00 €, podľa zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995
Z.z., položka 60 g/ bol uhradený dňa 04.08.2017.
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli doklady, rozhodnutia a stanoviská :
3x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie dopravnej časti stavby, vypracovaná
spoločnosťou PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 5
- Splnomocnenia č. 2016/0130/142 z 31.08.2016 a č. 704/2016 z 06.09.2016;
- Kópia katastrálnej mapy;

-

Výpisy z LV;

-

Záväzné stanovisko Obec Lužianky, č. 2016/3/2017 z 15.03.2017;

-

Vyjadrenie OÚ Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-NR-OSZP3-2017/018088-02/F49
z 04.05.2017;

-

Vyjadrenie OÚ Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-NR-OSZP3-2017/018178-02-F14
z 04.05.2017;

-

Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, č. ASM-30-887/2017 z 19.04.2017;

-

Určenie použitia a umiestnenie trvalého DZ – – OÚ Nitra OCDPK č. OU-NR-OCDPK2017/024029 z 11.09.2017;

-

Vyjadrenie MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, č. SITBOT4-2017/000233-550 z 20.04.2017;

-

Stanovisko ZSSK Cargo Slovakia, a.s., č. 9442/2017-O3, z 25.04.2017, č. 20146/2016/S33,
z 13.09.2016;

Súhlas podľa § 120 stavebného zákona Obec Lužianky, č. 879/2017-3354-01-Žá,
z 11.08.2017;
Stanovisko ÚNSK, č. CS 2297/2017, CZ 11578/2017 z 29.05.2017;
Záväzné stanovisko – KPÚ, č. KPUNR-2017/16443-2/54086/Nik z 13.07.2017;
Vyjadrenie
OÚ Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, č. OSZP3-2017/018108-02-F42
z 11.04.2017;

Stanovisko KRHaZZ č. KRHZ-NR-OPP-413-001/2017 z 16.06.2017;
Vyjadrenie Distribúcie SPP. č. TD/PS/0487/2017/Ch-preložka z 10.04.2017;
Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 25695/2017 z 11.04.2017;
Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., z 2.5.2017 a z 12.09.2016;
Stanovisko KRPZ v Nitre, č. KRPZ-NR-KDI2-037/2017-Ing. z 17.03.2017;
Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 66117235654 z 21.08.2017;
Vyjadrenie SATRO, s.r.o., z 17.08.2017;
Vyjadrenie MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., č. 1442/2017 z 18.05.2017;
Vyjadrenie Transpetrol, č. 2381/17/Bu/La z 17.08.2017;
Vyjadrenie Slovnaft, a.s., č. 32360/2017/860 z 12.09.2017;
Vyjadrenie UPC broadband Slovakia, s.r.o., z 17.09.2017;
Určenie použitia a umiestnenie prenosného DZ – OÚ Nitra OCDPK č. OU-NR-OCDPK2017/018567 z 07.08.2017;
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-

Vyjadrenie ŽSR, oblastné riaditeľstvo
1763/2016/289601/SŽB/7a.09 z 13.09.2016;

-

Vyjadrenie ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky, č.
1940/2016/289501/SEE/7a.09/Po/667 z30.09.2016;

-

Vyjadrenie ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej
techniky, č. 955/16/289401/SOZT-Kr/2a.15 z 20.09.2016;

-

Vyjadrenie ŽSR, GR, odbor telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti, č.
22927/2016/O210-003 z 27.09.2016;

-

Stanovisko Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., č. 1827/2016-SeMN/BA z 20.09.2016;

Trnava,

sekcia

železničných

budov,

č.

Schvaľovací protokol ŽSR, GR BA, č. 11280/2017/O420-016 z 19.06.2017;
Písomná odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 24/2006 Z.z. OÚ Nitra, OSŽP, č. OUNR-OSZP32017/35966 z 02.10.2017.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť. S výstavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti (§52
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) tohto stavebného
povolenia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Nitre,
ktorý rozhodnutie vydal, podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Karol Slávik
vedúci odboru
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Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada
Obec Lužianky, aby predmetnú verejnú vyhlášku bezodkladne vyvesil na úradnej tabuli mesta
na dobu 15 dní podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. a podľa § 69 ods.2, zákona č.
50/1976 Zb. stavebný zákon. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku
zaslať späť na Okresný úrad itra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
s vyznačením uvedených údajov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým napr.
v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky – úradná tabuľa

dátum vyvesenia: ...............................

dátum zvesenia: .................................................

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky - internet

dátum vyvesenia: ...............................

dátum zvesenia: .................................................

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, II. poschodie úradná tabuľa

dátum vyvesenia: ...............................

dátum zvesenia: .................................................

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. č. 69, 949 01 Nitra - internet

dátum vyvesenia: ...............................

odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: .................................................

odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 9489 01 Nitra – úradná tabuľa

dátum vyvesenia :............................

dátum zvesenia: ...............................................

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Doručí sa :
Účastníci konania :
1. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (stavebník)
2. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
3. PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 05 Bratislava
4. Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky
5. ÚNSK, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra
Na vedomie:
6. Regionálna správa a údržba ciest, a.s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra
7. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. č.8, 949 01 Nitra
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, /odpadové hospodárstvo/, Štefánikova trieda
69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, /vodná správa/, Štefánikova trieda 69, 949 01
Nitra
10. Okresný úrad Nitra, /úsek ochrany prírody a krajiny/, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
11. Krajské riaditeľstvo PZ SR v Nitre, Piesková 32, 949 01 Nitra
12. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 932 47 Bratislava
15. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
16. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
17. Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. SATRO, s.r.o., Štefánikova trieda 84, 949 01 Nitra
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22. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
23. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
24. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
25. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
26. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
27. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., odbor stratégie a rozvoja, Drieňová 24, 820 09
Bratislava
28. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia železničných budov,
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
29. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia elektrotechniky
a energetiky, Kollárova 36, 917 95 Trnava
30. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej
a zabezpečovacej techniky, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov
31. Železnice slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor telekomunikácií, informatiky
a informačnej bezpečnosti, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
32. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 932 72 Bratislava
33. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
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