SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostrcdia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 5469-24760/2017ĺKapĺ370210707ĺKR-Z1 I

v Nitre dňa 03. 08. 2017

Rozhodnutie nadóbudlo
prcvopotnosfdňom.

D‘

31oí 1‘

z?

P7,k:

ROZRODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratisl
ava, Stále
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej
len ‚jnšpekcia“), ako
príslušný orgán štátnej správy podľa * 9 ods. I písm. c) a 10 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektor
ých zákonov v znení
neskorších predpisov a podl‘a 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/20 13 Z.
z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektor
ých zákonov v znení
neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny staveb
ný úrad podľa 120 ods. I
zákona Č. 50/1976 Zli. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom Č. 71/1967 Zb. o správn
om konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní
“). na základe návrhu
na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutoČneného kolaud
ačného konania
vydáva podFa 82 stavebného zákona rozhodnutie na uživanie stavby:
„Obnova nadzemných rozvodov“ čast‘: prevádzka Čpavok 2
(d‘alej len „stavba“)
—

v rozsahu:
prevádzkových súborov:

katastrálne územie:
na pozemkoch par. Č.:
katastrálne územie:
na pozernkoch par. Č.:
účel stavby:

PS 02 Spojovacie porubic Čpavok na sklad Čpavku
OPS 02.1 Potrubné rozvody
OPS 02.2 Napojovacie micsta
Močeuok
6040/1 reg. SC“ podFa LV Č. 841
Trnovec na(l Váhom
1579/2 reg.,,C“ podľa LV Č. 593
komplexně priemyselné stavby
komplexně priemyselné
stavby stavby chemických zariadení
trvalá
-

—

—

charakter stavby:

Stavbaje súčasťou prevádzky „Čpavok 2“.
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Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad vydala listom Č. 1 15ĺ2016-002/Ga zo
dňa 22. 01. 2016 pod]‘a 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanovisko, že predmetná stavba
nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a zároveň vydala súhlas podľa * 120 ods. 2 stavebného
zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom. Obec Tmovec nad Váhom
vydala podfa * 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov súhlasné záväzné stanovisko ě. 1686/2015/MOT zo dňa 30. 12. 2015 k projektovej
dokumentácii stavby.
Obec Močenok vydala podľa 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 o obecnom zúadeni
v zneni neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2681/2015 zo dňa 17. 12. 2015
k projektovej dokumentácii stavby.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podl‘a zákona
Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie
v zisťovacom konaní Č. 2958/2016-3.4/ml zo dňa 04. 02. 2016, že predmetná činnosti „Obnova
nadzemných rozvodov“ sa nebude posudzovat‘ podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. Po zaslaní vyhodnotenia plnenia podmienok z rozhodnutia Ministerstva životného
prostredia SR v zist‘ovacom konaní č. 2958/2016-3.4/ml zo dňa 04.02.2016, vypracovaného
prevádzkovatel‘om1 holo Inšpekcii doručené dňa 31. 07. 2017 záväzné stanovisko MZP SR ku
kolaudaČnému konaniu č. 2958/16-1.7/ml zo dňa 27. 06. 2017, v ktorom konštatuje že stavba jev
súlade so zákonom o posudzovaní vplywov a s vydaným rozhodnutím v zisfovacom konaní.
Stavba „Obnova nadzemných rozvodov“ čast‘: prevádzka Čpavok 2 bola zrealizovaná
na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasfou bob i stavebné povolenie na uvedenú
stavbu, vydanej rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpekwrát životného
prostredia Bratislava. Stále pracovisko Nitra. Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Inšpekcie (ďalej lej ..Inšpekcia“) Č. 3401, 3339-14541/2016/Jak, Čás/370210707/Z10-SP, Zli-SP
zo dňa 04. 05. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 05. 2016.
—

Podmienky pre užívanie stavby:
1. Užívat‘ stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečit‘ vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zaňadení
v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom,
podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzfahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovat‘ trvalú starostlivost‘. aby slúžila svojmu účelu a projektovaným
kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať
s Inšpekciou.
5. V lehote do 30. 09. 2017 odstránif nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku
Inšpektorátu práce Nitra Č. IPNR!IPNR-OBOZP/BEZ/2017/1155 zo dňa 11.07.2017, cit.:
Riadenie BOZP
0399
I. Nebol predložený doklad o odstránení nedostatkov z posúdenia technickej dokumentácie od
kolaudovaného objektu od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie teclmickej
bezpečnosti (ďalej len OPO, TI a.s. ‚OS č.15/1/2016 z 19.1.2016) čím porušil ustanovenie 9
ods.2 a 14 ods. I a 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. zo bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znení neskorŠíeh predpisov(ďalej len zákon
č.124/2006 Z. z.)
‚
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Prevádzkové budovy a objekty
0699
2. Uzávery pary napr. na moste kolaudovaného objektu neboli označené štítkami s významom
a označením potrubnej trasy ktoré uzatvárajú. čím porušil ustanovenie * 6 ods.1 písm. a) d)
zákona č.124/2006 Z. z
3. Unikové cesty a východy na pochódznej plošine rnostov neboli dostatočne viditeFne označené
podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie
6 ods.l písm. a) a
13 ods.6 zákona
č.124/2006 Z. za 4 Prílohy Č. I bod 4.5 NV 391/2006 Z. z.
4. Znížené priechody na komunikačných lávkach pod 2,1 m ocerovými konštrukciami neboli
označené v úplnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie 6 ods.1 písm.
d) a 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. a 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
S. Potrubné rozvody neboli označené v kolaudovanom objekte v plnom rozsahu (smer, druh
prúdiaceho média a parametre), aby holi viditeľné medzi jednotlivými označeniami čím
porušil ustanovenie
6 ods.1 písm. a), d) a 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním
bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čI. Sa či. 14 STN 130072 : 1990
6. Zvýšené betónové základy pre oceFové konštrukcie neboli z boku vyznačené bezpečnostným
značením, čím porušil ustanovenie 6 ods.1 písm. d) a 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. a 2
ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
7. Ocel‘ové rebríky neboli v spodnej časti identifikovatel‘ne pripojené k uzemňovacej sústave
vplnom rozsahu, čím porušil ustanovenie * 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a 4
Prílohy č. 1 bod 3 NV 391/2006 Z. z.
8. Z priestoru kolaudovaného objektu neboli v plnej miere odstránené stavebné lešenia, čím
porušil ustanovenie 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z.
9. Ochrarmé koše výstupu na pochódznu plošinu mostov neboli vybavené podľa platného
predpisu S-timi ochrannými prvkami.
čím porušil ustanovenie * 6 ods. I písm. a), d)
v nadväznosti na * 38 ods. I zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá
vyplývazčl.44 STN 743282: 1989
10. K uzáverom odvzdušňovacím na potrubnom moste pre čpavok neboli vyhotovené bezpečné
výstupy, čím porušil ustanovenie 6 ods. I písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
Vyhradcné technické zariadenia
Elektrické zariadenia
0703
11. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia elektrických zariadení pospojovania
a uzemnenia (pre potrubia s horľavými a výbušnými plyiuni Ad, Ae) skutočného vyholovenia
kolaudovaného objektu (technická správa, výkresy skutočného vyhotovenia), čím porušil
ustanovenie
6 ods. I písm. a) a * 13 ods. I zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na 6 a
8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
12. Nebol predložený doklad o posúdení tecfmickej dokumentácie elektrických zariadení
pospojovania a uzemnenia (pre potrubia s horl‘avými a výbušnými plynmi Ad, Ac) (podl‘a OS
TI a.s. č.15/1/2016 z 19.1.2016), čím porušil ustanovenie
6 ods. I písm. a) a 13 ods. 1 a
14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. vnadvaznosti na 5 ods. 2 aods. 3 vyhlášky
Č. 508/2009 Z. z.
0704
13. Jednotlivé zvody uzemňovacej sústavy neboli viditel‘ne označené značkami, číslami, čím
porušil ustanovenie 6 ods. 1 písm. d) a 13 ods.6 zákona č. 124/2006 Z. z.
14. Elektrické kábie vedené popri pochödznych mostoch neboli dostatočne mechanicky uchyiené,
alebo uložené v lištách, ale voľne viseli, čím porušil ustanovenie * 6 ods.1 písm. a), d) zákona
č.124/2006 Z. z. a * 4 Pílohy Č. 1 bod 3 NV 391/2006 Z. z.
‚

‚

‚

6.

Oznámit‘ odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra
Č. IPNR‘IPNR-OBOZP/BEZ/201 7/1155 zo dňa 11. 07. 2017 na príslušný Inšpektorát práce
a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
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Stavebník Duslo, a.s., Administratívna budova. ev. Č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487
časť:
podal dňa 12. 06. 2017 návrh na uvedenie stavby: „Obnova nadzemných rozvodov“
prevádzka Čpavok 2 do užívania.
—

Konanie začalo dňom doruěenia žiadosti Inšpekcü dňa 12. 06. 2017. Inšpekcia preskúmala
podaný návrh na kolaudáciu návrh na uvedenie stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ časť:
80 ods. 1
prevádzka Čpavok 2“ (ďalej len „stavba“) do užívania a v súlade s ustanovením
stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom
Č. 5469-20438ĺ2017/Kap/370210707/KR-Z11 zo dňa 22. 06. 2017 začatie kolaudačného konania a
zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zist‘ovaním na deň 13. 07. 2017.
—

-

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka. Zoznam zúčastnených tvorí
prílohu k protoko]u o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).
V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe holi zrealizované odchýlky oproti schválenej
projektovej dokumentácü. Na ústnom pojednávaní bolí tieto odchýlky prerokované a Inšpekcia leh
zaznamenala v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie
ani majetkoprávne vzt‘ahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom
pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomieaky ani námietky.
V protokole lnšpekcia taktiež konštatovala, že je možné vydat‘ povolenie na užívanie časti
stavby po predložení:
Záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
-

Dňa 13. 07. 2017— počas kolaudačného konania prevádzkovateř predložil Inšpekcii nasledovné
vyjadrenia a záväzné stanoviská:
Záväzné stanovisko inšpektoráÍzt práce Ní!ra Č. IPNR/IPNR-OBOZPtBEZ/20l7/1 155 zo dňa
11.07. 2017, v ktorom konštatoval, že zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnost‘
a zdravic osób ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dóvodu inšpektorát práce súhlasí s vydaním
kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada aby stavebný úrad v kolaudačnom
rozhodnutí zaviazal stavebníka odstránit‘ uvedené nedostatky a oznámit‘ ich odstránenie na
príslušný inšpektorát práce v lehote do 30.09.2017.
Riadenie BOZP
0399
I. Nebol predložený doklad o odstránení nedostatkov z posúdenia technickej dokumentácie od
kolaudovaného objektu od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej
bezpečnosti (ďalej len OPO, TI a.s. ‚OS č.15/l!2016 z 19.1.2016) čím porušil ustanovenie 9
ods.2 a * 14 ods. 1 a 18 ods. 5 zákona Č.124/2006 Z. z o bezpečnosti a ocbrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenh neskorších predpisov(d‘alej len zákon
č.124/2006 Z. z.)
Prevádzkové budovy a objekty
0699
2. Uzávery pary napr. na moste kolaudovaného objektu neboli označené štítkami s významom
a označením potrubnej trasy, ktoré uzatvárajú, čím porušil ustanovenie 6 ods.l písm. a) d)
zákona č.124/2006 Z. z
3. Unikové cesty a východy na pochödznej plošine mostov neboli dostatočne viditeľne označené
13 ods.6 zákona
6 ods.1 písm. a) a
podľa platného predpisu. Čím porušil ustanovenie
391/2006
z.
Z.
č.l24/2006 Z. za 4 Prílohy č. 1 bod 4.5 NV
‚

‚
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Znížené priechody na komunikačných lávkach pod 2,1 m oceľovými konštn*eiami neboli
označené v úplnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie 6 ods.1 písm.
d) a 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. a 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
5. Potrubné rozvody neboli označené v kolaudovanom objekte v plnom rozsahu (smer, druh
prúdiaceho média a parametre), aby boli vidiĺeľné medzi jednotlivými označeniami čím
porušil ustanovenie
6 ods.1 písm. a), d) a 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním
bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z Čl. 8 ač]. I 4 STN 130072 1990
6. Zvýšené betónové základy pre oceľové konštrukcie neboli z boku vyznačené bezpečnostním
značením, čím pomšil ustanovenie 6 ods.1 písm. d) a 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. a 2
ods. I NV 3 87/2006 Z. z.
7. Oceľové rebríky neboli v spodnej časti identitkovatel‘ne pripojené k uzemňovacej sústave
vplnom rozsahu, čím porušil ustanovenie 6 ods.1 písm. a), d) zákona ě.124/2006 Z. z. a 4
Pílohy Č. 1 bod 3 NV 391/2006 Z. z.
8. Z priestoru kolaudovaného objektu neboli v plnej miere odstránené stavebné lešenia, čím
porušil ustanovenie 6 ods.l písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z.
9. Ochranné koše výstupu na pochódznu plošinu mostov neboli vybavené podfa platného
predpisu 5-timi ochrannými prvkami,
čím porušil ustanovenie
6 ods.1 písm. a), d)
v nadväznosti na 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá
vyplýva z Čl. 44 STN 74 3282 : 1989
10. K uzáverom odvzdušňovacím na potrubnom moste pre čpavok neboli vyhotovené bezpečné
výstupy, čím porušil ustanovenie 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
Vyhradené technické zariadenia
Elektrické zariadcnia
0703
11. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia elektrických zariadení pospojovania
a uzemnenia (pre potrubia s horľavými a výbušnými plynmi Ad, Ae) skutočného vyhotovenia
kolaudovaného objektu (technická správa, výkresy skutočného vyhotovenia), čím porušil
ustanovenie * 6 ods. I písm. a) a * 13 ods. I zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na 6 a
*
* 8 písm. a) vyhiášky č. 508/2009 Z. z.
12. Nebol predložený doklad o posúdení technickej dokumentácie elektrických zadadení
pospoj ovania a uzemnenia (pre potrubia s horFavými a výbušnými plymni M, Ae) (podl‘a OS
TI as. č.15/1/20l6 z 19.1.2016), čím porušil ustanovenie
6 ods. I písm. a) a 13 ods. I a
* 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na S ods. 2 a ods. 3 vyhlášky
č. 508/2009 Z. z.
0704
13. Jednotlivé zvody uzemňovacej sústavy neboli viditeFne označené značkami, číslarni, čím
porušil ustanovenie 6 ods.1 písm. d) a 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z.
14. Elektrické káble vedené popri pochódznych mostoch neboli dostatočne mechanicky uchyiené.
alebo uložené v lištách, ale vol‘ne viseli, Čím porušil ustanovenie 6 ods.l písm. a), d) zákona
č.124/2006 Z. z. a 4 Pílohy Č. 1 bod 3 NV 391/2006 Z. z.
4.

‚

‚

Stanovisko Inšpekcie:
Podmienky záväzného stanoviska boli zapracované do výrokovej časti kolaudačného rozhodnutia
v bode číslo 5.
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné pros/redle. štó/nej správy v odpadovonz
hospodársive, vydal vyjadrenie Č. OU-SA-OSZP-2017/004048-2 zo dňa 25. 05. 2017, kvýstavbe
týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní, v ktorom súhlasí bez
pripomienok.
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Regioná/ny úrad verejného zdravotnictva so s/dion, v Ni/re, vydal súhlasné záväzné
stanovisko č. PPL/k/2017/01568 zo dňa 07. 06. 2017.
Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú
uložené v spise.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadreni dotknutých orgánov
štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boU splnené podmienky stavebného
povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby
nebude obrozený život a zdravic osób, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bob spoplatnené pop]atkom vo
výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenic
Proti tomuto rozhodnutiu móže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly. Mariánska dolina 7. 949 01 Nitra:
a) účastník konania podľa * 53 a * 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten, kto nebol účastnfkom konania. ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
1 40c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa
prostredie, podl‘a
zverejnenia rozhodnutia.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaM prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť móže byť preskúmaná súdom.

(ďÍ

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava
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DOrUČUJe Sa:
Učastníkovi konania:
1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927 03 Saľa
Obciam (po právoplatnosti rozhodnutia):
2. Obec MoČenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, Obecný úrad, 925 71 Tmovec nad Váhom
Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):
4. Obec Močenok (stavebný úrad) Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
5. Obec Tmovec nad Váhom, (stavebný úrad), 925 71 Tmovec nad Váhom
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa,
štátna správa v odpadovom hospodárstve,
štátna vodná správa
7.
8.
štátna správa ochrany prírody a krajiny,
štátna správa manažmentu environmentálnych rizík,
9.
10. Okresný úrad Šaľa, Odbor krizového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šal‘a
11. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia,
Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Obesné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11
Nitra
13. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva 50 sídtom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63
Nitra
Projektantom na vcdomie (po právoplatnosti rozhodnutia,):
15. Ing. Vladimír Dušinský IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64,
831 04 Bratislava, doručit‘ na adresu splnomocneného zástupeu: Dr. Ing. Peter Németh,
Duslo, as., Administratívna budova ev. č. 1236, 92703 Šaľa
16. Ing. Pavol Polák IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04
Bratislava, doručit‘ na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, as.,
Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
17. Ing. Slavomír Fedák, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831
04 Bratislava, doručit‘ na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Ne‘meth, Duslo,
as., Ádministražívna budova ev. č. 1236, 92703 Šaľa
18. Ing. Božena Liozinová, IDO HUTNY PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64,
831 04 Bratislava, doručit‘ na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh,
Duslo, as., Administratívna budova ev. Č 1236, 92703 Šaľa
19. Ing. Peter Šoka, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04
Bratislava, doručit‘ na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s.,
Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
20. Ing. Jozef Guizon, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04
Bratislava, doručiť na adresu splnomoeneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Ne‘meth, Duslo, as.,
Administratívna budova ev. Č 1236, 927 03 Šaľa
21. Ing. Igor Gál, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04
Bratislava, doručit‘ na adresu splnornocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, as.,
Ádministratívna budova ev. Č 1236, 927 03 Šaľa
-

-
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