
                                                

   MESTO RUŽOMBEROK              

___________________________________________________________ 

  

Č. j. OSS-3218/1305/2014-TA1-1-MA                             v Ružomberku, dňa 06.05.2014 

 

 

 

      

R O Z H O D N U T I E 
- v e r e j n á     v y h l á š k a - 

 
Mesto Ružomberok obdržalo dňa 13.05.2013 od navrhovateľa: AF-CAR, s.r.o., Okoličianska 65, 031 

04 Liptovský Mikuláš, IČO 36 399 621, návrh na vydanie rozhodnutia o zmene vo využívaní územia na 

ťažbu stavebného kameňa  - činnosť vykonávanú banským spôsobom podľa Plánu využívania ložiska 

stavebného kameňa – vápenca „Lom Skladaná skala“ a o umiestnení stavby „Úprava cesty III/018098 

a prístupovej komunikácie“, na pozemkoch parc. č. C KN – 2801/1, 2801/2, 2801/3, 2801/4, 2801/16, 

2081/17, katastrálne územie Hrboltová a katastrálne územie Švošov.  

Mesto Ružomberok zastúpené PaedDr. Jánom Pavlíkom - primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad 

v zmysle § 117, zákona č. 50/1976  Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších zmien a predpisov, podľa § 37 ods. 4, stavebného zákona návrh na vydanie územného 

rozhodnutia 

        

z a m i e t a. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e. 
 

 Mesto Ružomberok ako príslušný stavebný úrad obdržal dňa 13.05.2013 od navrhovateľa: AF-

CAR, s.r.o., Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO 36 399 621, návrh na vydanie rozhodnutia 

o zmene vo využívaní územia na ťažbu stavebného kameňa - činnosť vykonávanú banským spôsobom 

podľa Plánu využívania ložiska stavebného kameňa – vápenca „Lom Skladaná skala“, na pozemkoch 

parc. č. C KN – 2801/2, 2801/3 a 2801/4, katastrálne územie Hrboltová, č. 819 221. 

 
 Stavebný úrad po preskúmaní podania zistil, že podaný návrh nie je v súlade s územným plánom 

Mesta Ružomberok podľa záväzného stanoviska mesta Ružomberok – útvaru hlavného architekta č. 

UHA-11572/6974/2012-TE1-JU zo dňa 07.01.2013, preto návrh na vydanie rozhodnutia o zmene vo 

využívaní územia podľa § 37 ods. 4, stavebného zákona, dňa 20.05.2013 zamietol rozhodnutím č.j. OSS-

4636/3182/2013-TA1-1-MA. Navrhovateľ sa proti citovanému rozhodnutiu v zákonom stanovenej lehote 

odvolal. V odvolacom konaní bolo uvedené prvostupňové rozhodnutie zrušené Obvodným úradom 

Žilina, odborom výstavby a bytovej politiky rozhodnutím ObU-ZA-OVBP2/B/2013/00871/KRA zo dňa 

02.08.2013, právoplatné 12.08.2013. Vec bola vrátená prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a 

rozhodnutie. Podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších zmien a predpisov, je správny orgán názorom odvolacieho orgánu viazaný. 

 
 Stavebný úrad výzvou pod č.j. OSS-9092/3182/2013-TA1-1-MA zo dňa 19.09.2013 vyzval 

navrhovateľa na doplnenie návrhu, nakoľko po preskúmaní podania zistil, že návrh na vydanie územného 

rozhodnutia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny využitia územia 

a následné vydanie územného rozhodnutia, pričom určil lehotu na doplnenie podania do 30 dní odo dňa 

jej doručenia. Navrhovateľ bol upozornený, že ak v stanovenej lehote nebude návrh doplnený 

požadovaným spôsobom, územné konanie bude zastavené (§ 35, ods. 2, stavebného zákona). Následne 

stavebný úrad rozhodnutím č.j.  OSS-9102/3182/2013-TA1-1-MA zo dňa 19.09.2013 územné konanie 

podľa § 29, ods. 1, zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

zmien a predpisov, prerušil do doby doplnenia podania v súlade s citovanou výzvou. Podanie bolo 

doplnené požadovaným spôsobom v stanovenej lehote t.j. 25.10.2013. 
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 Z doplneného podania dňa 25.10.2013, z vyjadrení dotknutých orgánov vyplynuli nové 

skutočnosti a požiadavky, po ktorých preskúmaní stavebný úrad zistil, že je potrebné doplniť návrh na 

vydanie územného rozhodnutia ako aj dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) o ďalšie náležitosti 

a podklady. Jednalo sa o rozšírenie návrhu na vydanie rozhodnutia o zmenu vo využívaní územia „Lom 

Skladaná skala“ o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Úprava cesty III/018098 

a prístupovej komunikácie“ a s tým súvisiace rozšírenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia, 

doplnenie DÚR o dokumentáciu úpravy cesty s vyjadreniami dotknutých orgánov a pod..  

 Z toho dôvodu stavebný úrad dňa 31.10.2013 vyzval navrhovateľa pod č.j. OSS-

10432/3182/2013-TA1-1-MA na doplnenie podania, a to v lehote do 60 dní odo dňa doručenia citovanej 

výzvy. Navrhovateľ bol riadne upozornený, že ak v stanovenej lehote nebude návrh, ako aj DÚR 

doplnená požadovaným spôsobom, územné konanie bude zastavené (§ 35 ods. 2, stavebného zákona). 

Následne stavebný úrad rozhodnutím č.j. OSS-10433/3182/2013-TA1-1-MA zo dňa 31.10.2013 územné 

konanie podľa § 29, ods. 1, správneho poriadku, prerušil do doby doplnenia podania v súlade s citovanou 

výzvou z 31.10.2013, v ktorej bola určená lehota na doplnenie podania do 60 dní odo dňa jej doručenia. 

Navrhovateľ preukázateľne prevzal výzvu na doplnenie podanie a rozhodnutie o prerušení územného 

konania dňa 12.11.2013. To znamená, že 60-dňová lehota na doplnenie podania stanovená vo výzve zo 

dňa 31.10.2013 uplynula dňom 12.01.2014. Avšak dňa 07.01.2014 stavebný úrad obdržal žiadosť 

o predĺženie lehoty na doplnenie podania, pričom žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil vydaním stanovísk 

príslušných dotknutých orgánov pre plánovaný investičný zámer. Stavebný úrad posúdil uvedený dôvod 

na predĺženie lehoty rozhodnutia o prerušení konania zo dňa 31.10.2013  v súlade s výzvou na doplnenie 

č.j. OSS-10432/3182/2013-TA1-1-MA zo dňa 31.10.2013, prihliadol na nové skutočnosti, ktoré vyvstali 

z priebehu územného konania, zložitosť veci ako aj na to, že navrhovateľ komunikoval zo stavebným 

úradom. Preto stavebný úrad dospel k záveru, že žiadosti je potrebné vyhovieť a predĺžil lehotu na 

doplnenie podania, a to do 28.02.2014. Návrh bol požadovaným spôsobom doplnený v stanovenej lehote 

t.j. 16.01.2014.  

 

 V územnom konaní dňa 08.10.2013 obdržal stavebný úrad od Občianskeho združenia – 

ZDRAVÝ DOMOV, IČO 42223075, ul. Príjazdová č. 6, 034 05 Ružomberok – predseda OZ Mgr. Daniel 

Okál (ďalej len OZ ZDARAVÝ DOMOV) a od Občianskeho združenia – RADIČINA, IČO 42058716, 

Príjazdová 6, 034 05 Ružomberok – predseda OZ Dušan Šesták (ďalej len OZ RADIČINA), obsahom 

a rozsahom totožné dva podnety a oznámenia ako dotknutých strán v zisťovacom konaní, nakoľko mali 

za to, že ako zainteresovaná verejnosť zo zákona v postupoch environmentálneho rozhodovania sú 

dotknutou stranou v týchto konaniach. Stavebný úrad k uvedenému uvádza, že v čase podania podnetu 

(08.10.2013) OZ ZDRAVÝ DOMOV a OZ RADIČINA bolo územné konanie prerušené. Dňa 30.10.2013  

obdržal stavebný úrad od OZ ZDRAVÝ DOMOV a OZ RADIČINA dve obsahom a rozsahom totožné 

prihlásenia do konania so žiadosťou o rešpektovanie práv účastníka konania vo veci zmeny využívania 

územia na ťažbu stavebného kameňa „Lom Skladaná skala“.  Z toho dôvodu stavebný úrad už doručoval 

rozhodnutie o prerušení územného konania č.j. OSS-10433/3182/2013-TA1-1-MA z 31.10.2013 aj týmto 

občianskym združeniam. 

 Stavebný úrad dňa 04.11.2013 vydal rozhodnutie č.j. OSS-10437/3182/2013-TA1-1-MA, ktorým 

OZ ZDRAVÝ DOMOV vylúčil z územného konania ako účastníka konania. Uvedené rozhodnutie 

nadobudlo právoplatnosť dňa 03.12.2013. A zároveň dňa 04.11.2013 stavebný úrad vydal rozhodnutie 

č.j. OSS-10610/3182/2013-TA1-1-MA, ktorým OZ RADIČINA vylúčil z územného konania ako 

účastníka konania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2013.  Dňa 20.12.2013 

obdržal stavebný úrad opakovane  žiadosť OZ RADIČINA s totožnou žiadosťou o rešpektovanie práv 

účastníka konania s rovnakým obsahom, rozsahom, v rovnakej veci v tom istom správnom konaní. 

Stavebný úrad listom č.j. OSS-243/1305/2014-TA1-1-MA dňa 03.01.2014 OZ RADIČINA odpovedal, 

pričom vysvetlil a ozrejmil OZ RADIČINA neoprávnenosť ich požiadavky. 

 Počas prerušenia územného konania dňa 20.12.2013 obdržal stavebný úrad od Mariana Pochybu, 

Mlynská č. 223/1, 034 01 Ružomberok-Hrboltová ako člena petičného výboru – PETÍCIA občanov 

Hrboltovej zo dňa 18.02.2013 proti súhlasu OÚŽP v Ružomberku č.SSOO-2012/02544-00002 zo dňa 

20.12.2012 na „Dobývanie stavebného kameňa v lokalite Skladaná skala“, prihlásenie do konania so 

žiadosťou o rešpektovanie práv účastníka konania vo veci zmeny využívania územia na ťažbu stavebného 

kameňa „Lom Skladaná skala“. Stavebný úrad dňa 03.01.2014 vydal rozhodnutie č.j. OSS-

242/1305/2014-TA1-1-MA, ktorým Mariana Pochybu, Mlynská č. 223/1, 034 01 Ružomberok-Hrboltová 
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vylúčil z územného konania ako účastníka konania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 

07.02.2014. 

 Zároveň počas prerušenia územného konania dňa 20.12.2013 obdržal stavebný úrad od Ing. Anny 

Šanobovej, ul. Záskalie 2, 034 01 Ružomberok-Hrboltová, prihlásenie do konania so žiadosťou o 

rešpektovanie práv účastníka konania. Stavebný úrad dňa 03.01.2014 vydal rozhodnutie č.j. OSS-

239/1305/2014-TA1-1-MA, ktorým Ing. Annu Šanobovú, ul. Záskalie 2, 034 01 Ružomberok-Hrboltová, 

vylúčil z územného konania ako účastníka konania. Menovaná sa proti citovanému rozhodnutiu 

v zákonom stanovenej lehote odvolala. V odvolacom konaní bolo uvedené prvostupňové rozhodnutie 

Mesta Ružomberok potvrdené Okresným úradom Žilina, odborom výstavby a bytovej politiky 

rozhodnutím OU-ZA-OVBP2/V/2014/00518/KRA zo dňa 03.03.2014. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 14.03.2014. 

 

 Keďže navrhovateľ doplnil návrh požadovaným spôsobom v stanovenej lehote a vo veci 

vylúčenia účastníkov konania bolo právoplatne rozhodnuté, Mesto Ružomberok ako príslušný stavebný 

úrad podľa § 117 a § 119 ods. 3, stavebného zákona, dňa 11.04.2014 pod č.j. OSS-2614/1305/2014-TA1-

1-MA oznámil verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, začatie 

územného konania vo veci vydania rozhodnutia o využívaní územia na ťažbu stavebného kameňa - 

činnosť vykonávanú banským spôsobom podľa Plánu využívania ložiska stavebného kameňa – vápenca 

„Lom Skladaná skala“  a o umiestnení stavby „Úprava cesty III/018098 a prístupovej komunikácie“, na 

pozemkoch parc. č. C KN – 2801/1, 2801/2, 2801/3, 2801/4, 2801/16, 2081/17, katastrálne územie 

Hrboltová a katastrálne územie Švošov. Súčasne stavebný úrad nariadil k prerokovaniu návrhu ústne 

jednanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.05.2014. Uvedené oznámenie bolo vyvesené na 

úradnej tabuli Mesta Ružomberok od 14.04.2014 do 29.04.2014, zvesené bolo 30.04.2014. Zároveň bolo 

uvedené oznámenie zverejnené na úradnej tabuli Obce Švošov v dňoch od 16.04.2014 do 05.05.2014. 

Na územnom konaní boli zo strany účastníka konania p. Ladislava Lernera, Staničná 2/50, 034 91 Švošov 

k návrhu vznesené pripomienky, ktoré tvoria prílohu zápisnice z ústneho jednania. 

 K predloženému návrhu sa vyjadrili: Obvodný lesný úrad v Ružomberku, SSE-D, a.s. Žilina, 

Obvod. úrad ŽP v Ružomberku – EIA, ŠSOO, ŠVS, ŠSOPK (Okresný úard Ružomberok, odbor 

starostlivosti o ŽP – úsek ŠSOPK, EIA); Krajský úrad ŽP v Žiline; Okresné riaditeľstvo HaZZ 

v Ružomberku; Obvodný úrad CDaPK Ružomberok (Okresný úrad Ružomberok, odbor CDaPK); 

Okresné riaditeľstvo PZ ODI v Ružomberku; Krajské riaditeľstvo PZ KDI Žilina; Krajský úrad pre 

CDaPK Žilina; SSC Bratislava; NDS, a.s. Bratislava; RÚVZ Liptovský Mikuláš; Letecký úrad SR; 

RVaPS Liptovský Mikuláš; SPP-D,a.s. ; KPÚ Žilina; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; Telefónica 

Slovakia, s.r.o.; Lesy SR; ŽSR – gen.riaditeľstvo; Úrad pre reguláciu železničnej dopravy; SVP šp. 

Piešťany; ŠOP – TANAP; VSR, a.s. Ružomberok; Obvod.banský úrad, Banská Bystrica; Správa ciest 

ŽSK, závod Liptov; Obec Švošov; MsÚ Ružomberok – odd. ŽP,TIaKS. 

 

 Stavebný úrad v územnom konaní postupoval v súlade so zrušujúcim rozhodnutím Okresného 

úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky z 02.08.2013, ktorým je podľa § 59 ods. 3, správneho 

poriadku viazaný. Nariadil ústne jednanie a miestne zisťovanie, pričom miestnou obhliadkou dňa 

06.05.2014 zisťoval a preveroval pravdivosť údajov uvedených v záväznom stanovisku MsÚ 

Ružomberok – útvaru hlavného architekta č. UHA-11572/6974/2012-TE1-JU zo dňa 07.01.2013. 

Posúdením súladu predloženého návrhu so záväznými podkladmi t.j. územným plánom Mesta 

Ružomberok, bolo zistené nasledovné: 

 Podľa záväznej výkresovej časti územného plánu - Komplexný výkres priestorového a funkčného 

využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia, je predmetná lokalita definovaná ako lesy, 

pričom funkcia je doplnená o regulatív krajinnoekologického plánu – zeleným písmenom G v krúžku, 

ktorým sa v tejto lokalite určuje postupná regenerácia degradovanej krajiny a prevencia vzniku 

nelegálnych skládok.  

 V zmysle článku 5 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany 

a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny ods. v) Ochrana prírody a tvorba 

krajiny VZN č. 3/2012 na plochách, ktoré nie sú určené na zástavbu, poľnohospodárske a rekreačné 

využitie, vylúčiť devastačné zásahy, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie existenčných podmienok 

a biotickej integrity rastlín a živočíchov týchto ekosystémov. 
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 Podľa smernej textovej časti o) Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu - územia 

znehodnotené ťažbou - Bývalý lom v Hrboltovej podlieha sukcesii a postupne sa tu vytvárajú skalné 

biotopy. Zamedziť vytváranie nelegálnej skládky.  

 V rozhodnutí č.ObU-ZA-OVPB2/B/2013/00871/KRA zo dňa 02.08.2013 je uvedené: podľa 

Členenia územia mesta Ružomberok z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania je 

predmetná lokalita označená písmenom „D“ ako ložiská nerastných surovín. Avšak grafické značky 

územného plánu neboli vhodne priradené k vysvetlivkám v legende grafickej časti územného plánu. 

Ložiská nerastných surovín sú totiž označené v grafickej časti územného plánu písmenom D1 alebo D2 

fialovou farbou a územie nad predmetnou lokalitou nie je označené fialovým písmenom D, ale je 

označené fialovým písmenom F3 Šípska Fatra - Čebrať - Radičiná - Kečky (F – súvislé lesné masívy 

s lesohospodárskou a ekologickou funkciou) a ďalej zeleným písmenom D v krúžku v zmysle 

krajinnoekologického plánu, čo znamená ekostabilizačné opatrenie používať šetrnejšie hospodárske 

postupy, obnovovať nekvalitné porasty a porasty smrekových monokultúr na porasty s prírode bližšou 

štruktúrou a vhodnejším drevinových zložením.  

 V čl. 5 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania 

prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny ods. 2 Ochrana prírodných zdrojov a ložísk 

nerastných surovín VZN č. 3/2012 sa uvádza: 

c) rešpektovať existujúce výhradné ložiská nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom a 

chráneným ložiskovým územím a ložiská nevyhradených nerastov, 

d) dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona. 

 Smerná textová časť územného plánu v časti Ložiská surovín uvádza: V riešenom území sa 

nachádza chránené ložiskové územie (Ružomberok - tehliarske hliny), ložiská vyhradených nerastov a 

dobývacie priestory (Ružomberok - tehliarske hliny, Ružomberok I - dolomit, Ružomberok II - dolomit, 

Ružomberok III - dolomit), ložisko nevyhradeného nerastu (Biela Púť - Ludrová - dolomit - stavebný 

kameň). Ložiská surovín je nutné akceptovať. 

 

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, je podaný návrh v rozpore s územným plánom, čím je 

naplnené ustanovenie § 37 ods. 4 stavebného zákona, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Podľa § 53 a § 54, zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších zmien a predpisov je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na Mesto Ružomberok 

v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby 

a bytovej politiky. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Občianskeho 

súdneho poriadku.  

 

 

 

 

 

 

 

  PaedDr. Ján  P a v l í k 

                                primátor mesta                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

1. AF-CAR, s.r.o., Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO 36 399 621 

2. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám.SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

3. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 

4. Ladislav Lerner, Staničná 2/50, 034 91 Švošov 

5. Anna Lernerová, Staničná 2/50, 034 91 Švošov 
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Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4, stavebného zákona) neznámym 

účastníkom konania – neznámym vlastníkom pozemkov parc.č. C KN – 1372/1, 1463, 1464, 1467/2 

v k.ú. Švošov (neznámi účastníci konania, neznámy pobyt účastníka konania - §18 ods.3 a §26 zákona č. 

71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok)), zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť 

uskutočnené v zmysle §3 ods.5 a §26 ods.2 správneho poriadku: 

 

6. Mesto Ružomberok  – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní : 

 

Vyvesené od: ....12.05.2014......       Vyvesené do: ....27.05.2014.....        Zvesené .......28.05.2014........... 

 

 

       Pečiatka a podpis: 

 

 

7. Obec Švošov – starosta obce, Obecný úrad , Školská 70, 034 91 Švošov  – úradná tabuľa – zverejnenie 

po dobu 15 dní : 

 

Vyvesené od: ..........................       Vyvesené do: ............................        Zvesené .................................... 

 

 

       Pečiatka a podpis: 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje dotknutým orgánom: 

- Obec Švošov zastúpená starostom obce Ing. Andrejom Kostilnikom 

- Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor 

- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP – úsek posudzovania vplyvov na ŽP 

- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP – úsek ŠSOO 

- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP – úsek ŠVS 

- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP – úsek ŠSOPK 

- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP – úsek ŠSOH  

- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPK, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina   

- Štátna ochrana prírody SR, Správa TANAP-u, Tatranská Štrba 75, 059 41 Tatranská Štrba 

- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku 

- Okresné riaditeľstvo PZ v Ružomberku, Okresný dopravný inšpektorát 

- Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát 

- Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

- Okresný úrad Žilina, odbor cestnej premávky a pozemných komunikácií 

- Slovenská správa ciest IVSC Žilina 

- Správa ciest ŽSK, závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

- Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš 

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

- Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Liptovský Hrádok, J.Martinku 110/6, 033 11 

Liptovský Hrádok 

- Železnice Slovenskej republiky, gen.riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 

- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, 820 05 

Bratislava 

- Letecký úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 

- Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 

- SPP-D, a.s. Bratislava 

- SSE-D, a.s., Žilina 

- Slovak Telekom, a.s. Žilina 

- Orange Slovensko, a.s. 

- Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 09 Bratislava 
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- Energotel, a.s., Bratislava 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I.Krasku 3/384, 921 80 Piešťany 

- Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica 

- Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, detašované pracovisko 

Banská Bystrica 

- Mesto Ružomberok – odd. ŽP,TIaKS, referát technickej infraštruktúry - cestný správny orgán 

Na vedomie: 

- Mesto Ružomberok – útvar hlavného architekta  

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, Ružomberok 

 

 

 
 


