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Oznámenie 
o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením          

 

       Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej 

len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v  znení  

neskorších predpisov  

o z n a m u j e 

 

podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových  

mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest 

a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z.z. o katastri 

nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 669/2007 

Z.z.) začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. 

 Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava na základe substitučného 

plnomocenstva  D4R7 Construction s.r.o. Plynárenská 1, 821 09 Bratislava,  na základe 

substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cameron McKenna LLP, Cannon 

Place, Connon Street, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 

Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou - Ministerstvom 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej len 

„stavebník“) podal dňa 19.01.2018 listom č.265/2018-2910/7777-00 a doplnil dňa 30.01.2018 

listom č. 698/2018-2910/7777-00 svoju žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej 

dokončením 

 

na stavbu: „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“ 

 

stavebné objekty:   

101  Rýchlostná cesta R7 

102 Križovatka  "Dunajská Lužná" 

111 Prístupová cesta k horárni Topoľové v km 1,236 R7 

114 Preložka poľnej cesty v km 4,707 R7 

201-01  Most na R7 v km 0,000 nad diaľnicou D4 v križovatke "Ketelec" 

201-02  Most na R7 - kolektore, v km 0,000 nad diaľnicou D4 v križovatke "Ketelec" 

202 Most na prístupovej ceste k horárni Topoľové v km 1,236 R7 

205 Most na poľnej ceste v km 4,707 R7 

221-01 Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vľavo 

221-02 Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vpravo 

501 Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 a ORL 

512 Ochrana vodovodu DN300 v km 0,172 prel. c. I/63 

752 Stranová prekládka a ochrana káblov PROGRES v km 5,545 R7. 
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Objekty stavby sa budú realizovať:  
v  katastrálnom území: Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Jánošíková 
v okrese:    Bratislava II, Senec 

kraj:    Bratislavský. 

 

 Stavba bola povolená rozhodnutím č.04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo dňa 

09.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2016.  

Zmeny stavby pred dokončením v tomto konaní pozostávajú najmä: 

101 Rýchlostná cesta R7 – v zmene výškového vedenia rýchlostnej cesty R7, šírkového 

usporiadania rýchlostnej cesty R7 v kategórii R 31,5/10 (v oblasti križovatky Ketelec), a ďalej 

v kategórii R 24,5/100, v zmene sklonov svahov zemného telesa z 1:2 na 1:1,5, zamerania 

územia predrealizačné  zameranie 10/2016-02/2017) oproti zameraniu v stupni DSP, v zmene 

rozmerov a polohy priepustov    pre migráciu živočíchov, konštrukcie vozovky, doplnenie 

sanačných opatrení, doplnenie bezpečnostných zálivov na R7 po oboch stranách R7, v zmene 

úpravy dĺžky odbočovacích pruhov, polohy zálivov pre ORL,  v zmene úpravy odvodnenia 

R7. Uvedené zmeny stavebného objektu si nevyžadujú nové zábery pozemkov oproti 

záberom, na ktorých bola stavba povolená.  

102 Križovatka  "Dunajská Lužná" – v zmene konštrukcie vozovky, úprava výškového 

vedenia vetvy DR. Uvedené zmeny stavebného objektu si nevyžadujú nové zábery pozemkov 

oproti záberom, na ktorých bola stavba povolená. 

111 Prístupová cesta k horárni Topoľové v km 1,236 R7 aj 114  Preložka poľnej cesty v km 

4,707 R7 – v zmene výškového vedenia, zostrmenie sklonov svahu z 1:2 na 1:1,5 a v zmene 

zamerania územia (predrealizačné zameranie 10/2016-02/2017) oproti zameraniu v stupni 

DSP. Uvedené zmeny stavebných objektov si nevyžadujú nové zábery pozemkov oproti 

záberom, na ktorých bola stavba povolená. 

201-01 Most na R7 v km 0,000 nad diaľnicou D4 v križovatke "Ketelec" aj 201-02 Most        

na R7 - kolektore, v km 0,000 nad diaľnicou D4 v križovatke "Ketelec" – v zmene 

konštrukcie múru z uholníkového železobetónového na múr tvorený zemnou konštrukciou 

vystuženou geosyntetickou, alebo kovovou výstužou a betónovými lícovými prefabrikátmi,     

v zmene dĺžky múra zo 100,00 m na 74,250m, v zmene ukončenia konštrukcie na vrchole 

oporného múra, z rímsy na bezrímsové ukončenie. Uvedené zmeny stavebných objektov si 

nevyžadujú nové zábery pozemkov oproti záberom, na ktorých bola stavba povolená. 

202  Most na prístupovej ceste k horárni Topoľové v km 1,236 R7 – v zmene hĺbkového 

zakladania na plošné,  v zmene výškového vedenia rýchlostnej cesty R7 a výškového vedenia 

poľnej cesty (111), v zmene sklonu svahov násypového telesa, skrátenie nosnej konštrukcie a 

rozpätia otvorov mosta, v zmene tvaru a typu nosnej konštrukcie, statického systému, tvaru 

strednej podpery, tvaru základu strednej podpery, tvaru krajných opôr,  v zmene pôvodne 

vystužených múrov a násypov z drôtených armokošov na vystužené steny z betónových 

prefabrikátov,  v zmene pridanie lavičiek na kontrolu ložísk, odstránenie služobného chodníka 

so zábradlím, v zmene základných parametrov mosta. Uvedené zmeny stavebného objektu si 

nevyžadujú nové zábery pozemkov oproti záberom, na ktorých bola stavba povolená. 

205  Most na poľnej ceste v km 4,707 R7 – v zmene hĺbkového zakladania na plošné,              

v zmene výškového vedenia rýchlostnej cesty R7 a výškového vedenia poľnej cesty (114), 

skrátenie nosnej konštrukcie, skrátenie rozpätí a otvorov mosta, v zmene tvaru a typu nosnej 

konštrukcie, statického systému, tvaru strednej podpery, tvaru a koncepcie krajných opôr,  

v zmene pôvodne vystužených múrov a násypov z drôtených armokošov na vystužené steny 

z betónových prefabrikátov, v zmene pridanie lavičiek na kontrolu ložísk, odstránenie 

služobného chodníka so zábradlím, v zmene základných parametrov mosta. Uvedené zmeny 
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stavebného objektu si nevyžadujú nové zábery pozemkov oproti záberom, na ktorých bola 

stavba povolená. 

221-01  Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vľavo – v zmene konštrukcie múru 

z uholníkového železobetónového na múr tvorený zemnou konštrukciou vystuženou 

geosyntetickou, alebo kovovou výstužou a betónovými lícovými prefabrikátmi,  v zmene 

dĺžky múra zo 100,00m na 74,250m, v zmene ukončenia konštrukcie na vrchole oporného 

múra, z rímsy  na bezrímsové ukončenie. Uvedené zmeny stavebného objektu si nevyžadujú 

nové zábery pozemkov oproti záberom, na ktorých bola stavba povolená. 

221-02   Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vpravo – v zmene konštrukcie múru 

z uholníkového železobetónového na múr tvorený zemnou konštrukciou vystuženou 

geosyntetickou, alebo kovovou výstužou a betónovými lícovými prefabrikátmi,  v zmene 

dĺžky múra zo 142,252m na 110,250m, v zmene ukončenia konštrukcie na vrchole oporného 

múra, z rímsy  na bezrímsové ukončenie. Uvedené zmeny stavebného objektu si nevyžadujú 

nové zábery pozemkov oproti záberom, na ktorých bola stavba povolená. 

501  Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 a ORL – v zmene odkanalizovania rýchlostnej cesty 

R7, v  zmene posunu odlučovačov ropných látok v odstavných plochách R7.  Ďalej v zmene 

v odvádzaní zrážkových vôd z povrchového odtoku vyplývajú z potreby prispôsobenia sa 

upravenej nivelete rýchlostnej cesty, ako aj požiadavke zhotoviteľa stavby na odvádzanie 

zrážkových vôd zdvojeným stokovým systémom vedeným v krajniciach rýchlostnej cesty R7. 

Pre odvádzanie zrážkových vôd z povrchu vozovky rýchlostnej cesty je riešený nasledovný 

nový návrh: vybudovanie zdvojenej kanalizácie, umiestnenej po oboch stranách trasované 

v nespevnenej krajnici za zvodidlom R7 , kanalizačné stoky sú jednotlivo vyvedené mimo 

komunikáciu do ORL s následným odvádzaním do vsakovacích zariadení, návrh trasy 

a potrubia vyplynuli zo zadania, s prihliadnutím k perspektíve prevádzky, resp. požiadavkám 

budúceho prevádzkovateľa. Uvedené zmeny stavebného objektu si nevyžadujú nové zábery 

pozemkov oproti záberom, na ktorých bola stavba povolená. 

752  Stranová prekládka a ochrana káblov PROGRES v km 5,545 R7 – v zmene upresnenia 

káblov v zmysle požiadavky správcu na typ OK z 36 vl. na 48 vláknový, posune stranovej 

vzdialenosti z 2m na 13m, v súbehu s objektom 502 a 503; posune o 11m v smere                    

na Bratislavu; v zmene dĺžky preložky zo 71m na 91m, rozdiel 20m; zrušenie ochrany 

existujúceho OK dl. 60m žľabmi TK2, náhrada trubkou HDPE 40/33 dl. 91m a novým OK dl. 

4271m. Uvedené zmeny stavebného objektu si nevyžadujú nové zábery pozemkov oproti 

záberom, na ktorých bola stavba povolená. 

512  Ochrana vodovodu DN300 v km 0,172 prel. c. I/63 – v zmene vybudovanie armatúrnej 

šachty mimo existujúceho potrubia, do ktorého bude vyvedené potrubie pre odkalenie 

existujúceho vodovodu DN 300, skrátenia predlžovanej chráničky z pôvodnej dĺžky 5m 

(z DSP) na 3m, vzhľadom na zábery stavby a k úprave svahu telesa cesty I/63, v zmene 

výškového vedenia. Zmena vyžaduje nový záber pozemkov podľa predloženého 

geometrického plánu.         

Parcelné čísla nových záberov pozemkov podľa geometrického plánu č.31322000-7777-00-

102/2017, katastrálne územie Jánošíková, stav podľa KN - E: 667/1, 667/2. 

Stavebník  predložil doklady preukazujúce iné práva k uvedeným pozemkom.    

                                                                                                                             

 Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o  zmene stavby pred jej dokončením. 

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, špeciálny stavebný 

úrad nenariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Podľa § 3 ods. 1 zákona                

č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba 

vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. 
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 Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona              

č. 669/2007 Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzne stanoviská uplatniť 

najneskôr  do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Špeciálny stavebný 

úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a  vyjadrenia dotknutých orgánov a                  

na  námietky  a  pripomienky  účastníkov  konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo 

mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej 

dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote. Ak účastníci konania, zúčastnené 

osoby alebo dotknuté orgány v určenej lehote neoznámia svoje vyjadrenie, pripomienky alebo 

záväzné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Ak dotknutý orgán štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad       

na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predlží.  

Účastníci konania zúčastnené osoby a dotknuté orgány v zmysle § 33 ods. 2 zákona         

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  majú 

možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť 

jeho doplnenie na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody  

č. 6, 810 05 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí 520 (ďalej len „MDV SR). Do projektovej 

dokumentácie je možné nahliadnuť na špeciálnom stavebnom úrade a na príslušnom obecnom 

úrade. 

 

 

 

 

         Peter Varga, MBA, MSc. 

                                                                                     generálny riaditeľ sekcie 

                                                                        cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

 

      Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky 

vyvesením  po dobu 15 dní  na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené 

na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.  

 

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou: 

1. DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 2,4 Bratislava 832 03, Slovenská 

republika, IČO 31322000. 

2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom 

a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté. 

3. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v zmysle záverečného stanoviska č. 292/2011-3.4/ml zo dňa 

07.02.2012 v znení rozhodnutia č. 2775/2016-3.6/ml zo dňa 04.01.2016.   

Na vedomie: 

1. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie č.11, 825 61 

Bratislava, IČO 00641383 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  

po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má 

zriadené  

http://www.mindop.sk/
http://www.slovensko.sk/
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2. Obec Rovinka, 900 41 Rovinka 350, IČO 00305057, so žiadosťou o zverejnenie 

tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a                   

na webovom sídle obce, ak ho má zriadené 

3. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 00400009, 

so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní              

na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené  

4. Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo, IČO 00304841, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava, IČO 

00603481 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní 

na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené  

6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 

Bratislava, vrátane príloh podľa § 140 stavebného zákona, IČO 42181810 

7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy, Nám 

slobody 6, 810 05 Bratislava (C 230) 

8. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar 

vedúceho hygienika rezortu, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava ( D400) 

9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ÚCLaSMŠ, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava, IČO 30845572     

10. Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky, sekcia  informatiky, telekomunikácií a 

bezpečnosti, odbor telekomunikácií,  Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 

11. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, PPZ, ODP, Račianska 45, 812 72 

Bratislava, IČO 00151866 

12. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 

12, 812 66 Bratislava, IČO 001516621 

13. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava, IČO 00151866  

14. Okresný úrad Bratislava, Odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava, IČO 00151866  

15. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava, IČO 00151866  

16. Okresný úrad  Bratislava, OSOŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

ŽP, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava, IČO 00151866   

17. Okresný úrad  Bratislava, OSOŽP, úsek štátnej vodnej správy, Tomášikova 46,       

832 05  Bratislava, IČO 00151866   

18. Okresný úrad Bratislava, OCDPK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 

00151866 

19. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, 

IČO 36063606 

20. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. č.16, P.O.BOX 106, 820 05 

Bratislava, IČO 36063606 

21. Okresný úrad Senec, OSOŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, 

Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866 

22. Okresný úrad Senec, OSOŽP, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 

Senec, IČO 00151866 

23. Okresný úrad Senec, Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 

00151866 
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24. Okresný úrad Senec, OPaL, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866 

25. Okresný úrad Senec, OCDPK, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866 

26. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001 

27. KR HaZZ, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, IČO 00151866  

28. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO 

12664979 

29. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava, IČO 31780270 

30. Technická  inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO 36653004 

31. OR PZ v Senci, ODI, Hollého 8, 903 01 Senec, IČO 00151866   

32. KR PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28   Bratislava, IČO 00151866  

33. KPÚ v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO 31755194  

34. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava,  

IČO 42355826 

35. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736 

36. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 64, 820 05 Bratislava  

37. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345 

38. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 

39. Západoslovenská energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36677281 

40. SVP, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO 3602204701 

41. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370 

42. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739 

43. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 

44. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270 

45. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36230537  

46. GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, IČO 46303502 

47. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO 35680202 

48. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO 35954612 

49. SITEL spol. s.r.o., Košice, Kopčianska 16, 854 01 Bratislava, IČO 31668305  

50. UPC Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO 35971967 

51. Hydromeliorácie š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava, IČO 35860839 

52. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava, IČO 35691778  

53. DANUBIUS Fruct, s.r.o., Lipnická ul. 3035, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 34148043  

54. SEPS, a.s., Mlynské Nivy 54/A, 824 84 Bratislava, IČO 35829141 

55. ENERGOTEL, a.s.  Miletičova 552/7,  821 08 Bratislava, IČO 35785217 

56. MDV SR, sekcia PPP, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava, (C600) 

57. Zero Bypass Limited, OZ, Odborárska 21, Bratislava, 831 02,  IČO: 50110276 

58. D4R7 Construction s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 50245350 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky: 

 

 

 
 

Dátum vyvesenia: ....................                        ...................................................       
                                                                        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky  

 

 

 

 

Dátum zvesenia: ......................                       ....................................................     
                                                                       Podpis a odtlačok úradnej pečiatky   
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