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ROZHODI\UTIE.
Ministerstvo dopravy avystuyby SR'

Sekcia železničn'ej
dopravy a drá|l,odbor dráhov117
rad (v d'alšomlen Mbať Snj, ur.á,sp.jarn1
stavebny
náo
poarl ďlbz ods.1 písm. ad) zákona
č.5 1312009Z.z, o dráhacha o Zmene
.,t*.unía doplnení

niektoryci,zákonov, ,,"ní
len zákon odráhach)a 12Ozákona
1"ho nesko.si.r'.
nouiel(d'alej
$
č' soitgie Zb, o.i,.,',io' plánovanía"stavebnom
poriadku,
neskorších
zmien a.dopinkov(v d'alšomten stavebny
v znení
zák'on), po uskutočnenom
stavebnomkonaní)
vyd áv a v s ladb s ustanovením
$ l0 oa;'r u'zivnli.šl,ye. +s: l20O0Z.z. ktorousa vykonávajri
niektoré
ustanovenia
stavebného
zákona,p"jrl š oo u nasledujricich
stavebného
zákona

stavebné
stavebníkovi:

povolenie

(verejnouvyhláškou)

Zeleznice SR, Klemensova g,
REMII{GCONSULT, a.s.Bratislaví

Bratis| ava) zastripenéhov konaní spoločnost,ou

pre stavbu:

,,Modernuácia Že|.trat" ži|i,a_ Košice, sek
trateliptovsky Mikuláš _ Poprad Tatry
(mimo),Úsek uČs 402 Žst.Svit.(líniová
stavba)..

Stavbapozostávaz:PS 402-21.01
7st. Svit, Elektronickéstavadlo
PS 402-21_02Zst. Svit, zabezpečenie
stavebnychpostupov
PS 402_21_03Zst. Svit, demontáž zab,
zariadenia
PS 402_22_01zst. Svlt, vystavbaoptorur
PS 402_22_02
?st. Svit, opticky kábel
PS 402_22-03
?st. Svit, miestna kabe|izácia
PS 402_22_04Zst. Svit' preloŽky oznamovacích
káblov ,,MK..ŽSR
PS 402_22-0sZst. Svit, preložkydial'kového
a trat,ovétro
tauta ,,DK,TKPS 402_22_06
?st. Svit, rozhlasovézariadenie
PS 402_22_07
?st. Svit, informa čnézariadenie
PS 402_22_08
?st. Svit, dispozi čnyzapojovač
PS 402-22_09Zst. Svit, oznamovacie
ziriad.eme
PS 402_22_10Zst. Svit, štruktrirovaná
kabetáž
PS 402_22_tI
Svit,
prenosové
zariadenie
?st.
PS 402_22-12Zst. Svit, ťrpravyna oznamovacích
zariadeniach

PS 402-23_01Žst, Svit, náhradnj, zdroj
elektriny

Ps 402-24-0I Žst. Svit.TransformovĎa22lO,4kY
Ps 402-25-01 Žst.Svit' rádiovásiet'GSM-R
Ps 402-25-02 Zst.Svit,rádiovásiet'VoS'MoS
Ps 402-26-01Žst. Svit,,elektrická poŽtarnasignaltzácia
(EPS)

Ps 402.27-01 Zst. Svit, poplachovy systémnarušenia(PSN)
Ps 402-27-02 Zst. Svit' priemyselnáte|evízia(PTV)
Ps 402-29-03 Zst. Svit, dial'kovériadenie (DLR)
So
So
So
So
So
So
So
So

402-31-0l
402-32-01
402-32-02
402-32'03
402.32-04
402-32-05
402-32-06
402-33-0I

Žst.Svit,odstránenie
stavieb
Žst. Svit, železničny
zvršok
Žst. Svit' železničny
spodok
Zst. Svit, železničny
zvršok-dem ontáž
Žst. Svit, nástupištia
Žst. Svit, káblová chráničkovátrasa
Žst. Svit, vegetačné
ripravy
Zst. Svit, rekonštrukcia
Žel.mostav nŽkm 2O5,363(sžkm
205,377)
So 402-33-02 Žst. Svit, novy železn1čny
most v nŽkm 206,358(s
žkm206,372\
So 402-33-03 Žst. Svit' rekonštrukcia
podchoduv nžkm206,529
(sŽkm206,541)
So 4O2-33-O4Žst. Svít,zrušenie že\ezničného
mostav nžkm 2O7,1g5
(s Žkm 207,207)
So 402-33-05 Žst. Svit' rekonštrukciaŽelezn1čného
mostav nŽkm
207,356

So 402-33-06
žrs!''?:oi53/"'o"
železničného
mosta
v nŽkm
2O7,716(s

žkm207,729)
So 402-33-07 Žst. Svit,rekonštrukcia
že\eznlčného
mostav nŽkm
208,246,sŽkm(208,259)
Ť-st.
So 402-33-07.I
Svit'preloŽkaMR ,'Svit..
So 402-33-08 Žst.Svit,upravacestného
naďjazduvnžkm

So402-33-3,
X,.uiÍ,i:'#í?,:i?,nŽkm
206,026-206,1
31vl,avo
So 402-34-0l Ž3t.Svit, adaptáciapriestorovvypravnejbudovy
So 402-34-02 Žst. Svit, zastrešenienástupíšt'
a^v1istup
oy zpodchodupre

So 402-34-04;:::t;'l!u,iua",iaprekáblové
trasy

So
So
So
So

So
So
So
So
So
SO
So

402-34-05 Žst. Svit, protihlukovésteny
402-34-05.1Žst. Svit, protihlukovésteny
402-34-05,2
?st. Svit, protihlukovézemnévaly
402-34-07 Zst. Svit, anténnystoŽiar

402-35-0I
402-35-02
402-35-03
402-35-04
402-35-05
402-35-06
402-35-07

Žst.Svit, trakčné
vedenie
Žst. Svit' ukoťajnenieocel'ovychkonštrukcií
Žst. Svit, prava rozvodov }rIN
Žst. Svit, vonkaišieosvetlenie
Žst .Svit,E,oV
Zst. Svit, DOO
Žst. Svit, rekonštrukciaelektroinštaláciea osvetlenia

podchodupre cestujucich

so 402-3
5-08 ?st. Svit, preloŽkyrozvodov 6 kV ŽSR
so 402-35-12 Zst. Svit. prípojkaVN
so 402-3s-13 Zst. Svit, prípojkaNN
-01
sP 402-37

ripravaplynovodu STL ,,ŽSR..

Zarcve stavebn.'rirad podťa$6
1-'písm.a)
ako aj primeranepodťa$ l02 ods.1 písm.ac )
' -ods.
ziíkonao driíhacha $ 140astavebného
ziákona vydáva siavebníkovi iávuně staooui.to
p."
umiestnenienasledujricichstavebn]fchobjektov a ich realizáciu do ochranného 1.,it'tu.;
pasma resp.
čiastočne
aj do obvodudrríhypre stavebné
objekty:
Žst' Svit,
priepust-u
v nžkln209,170(s žkm 209,184)so402-37-04
2?.:!?-?,-,l
,rekonštrukcia
Zst.svlt
upÍavavodovodu..ZSR..'So
402-37-05Žst. Svit, ripravyvodovodovPVPS a.s.PP, So 40237-06 Žst'Svit ílpravakana|izáciePVPS a.s.PP, So +ďz.i
ď z',-i"li
p.'p":r.".r.ana|izácie
v)ípravnejbudovy žst'Svit, So 402-37-11, Žst. Svit odvedenie zrážkovych,
riÓJ z koťajiska
a odlučovač
ropn1ichlátok, So 402-37.02Žst' Svit pravaplynovodovsTL S.PP,socoz.sl-oi
ž;t.
Syi| iipravaplynovodovSTL Jatrasvit a Chemosvit,so qob-zl -oz.t ŽJ.
ili. ;p;";; plyrovodu
čast'el.vedenia
NN, so 402-37.03.zzst.svit.riprav-a
plyrrovodu
STL Chemosvit,So
|l']"*.y'l' Zst' svlt pre|oŽkv
*Uz-3J-Uy
rozvodovNN -VSE. So 402-36-01
Žst. Svit preloŽkyoK T-com,So
402-36-02Žst.SvitpreložkyMr T-"o-.
Stavba bude situovaná'"l:"".T|9-Ť v.k.ri Svit na parceláchč. 115/31,49411,49414,49415,

494/t9,494t26,494/27,494t28,494t29,494/27,
qsuso,cg',+tst,
+O+:ZS,
+S+:ZS,
cgqtiz,ezsDt,
4',17/23,
477/30,28,8,
11s/r7,
494t2494/20,
qgcizs.qgcls, cgl,
Cgqtzt,csq'lzz,qsctzs,+s+izq,
498/2KN vo vlastníctve
SR-vspráveŽsn pv č.1500).
V k.ri'Sví naparcele
t'lolzor: rN uo

vlastníctveNDs. V k'ri. Batizovce na parceleč' 4177KN vo vlastníctveSR,
vo vlŇnÍctve SR

vspráveŽsn. vk'rí.Batizovce'
na parcelách
č.663,69712,
es.]ts,ssltl,6slis,aslrc' asln,
69718'70I/3'70|/4,,70115,701/6
KN vo vlastníctve
SR, v správeŽSR.

Na parceláchvk.ri. Svit č.parcely 55g,2814,28/3,1-2245/4,1-18Ig/1
1314,29/1,30'28/5,
463/551,
477/22,4.17/32'
1912,449,qqsn, v u.i,.Lučivnána parceleě.583/5'5's,i7'-ssa,Tltt,
778/1,78113,
785/s,77613,
77716,7',r4r2,
77413,774r4,
774/s,77s/l,786/3,779/3
iSOn, ftztt,
78314'783/5' 785/4,78411,786/2, KN k ktorJ'm má stavebníkiné prává
1zriaoenievecného
bremen4resp.všeobecn;í
srihlas).
Učelomstavbyje modemizáciatrateajej prispÓsobeniepre rlchlosťvlakov
do 160km/hod.
V koridore existujricej že|ezničnej
trate v seku L.Mikuláš _ Poprad rut,y 1-i.oj' Hlavn]|m
ričelomstavby je modemizácia-technickejinfraštrukturyželeiničnej
t.át" p.. áosiahnutie
eurÓpskychpaÍametrov. qv:': koncepcieeurÓpskychdopravnlch
koridoráv
sa existuj ce
Y
že|emičné
priecestia budri
nahrádzaťmimorirovřov1/mit.'izáuuniumi _ nua;a"am1lpoo;uza-i
a podchodmipre cestuj cich.averejnosť.Tieto zmeny vyvolaj niekto4ichprípadoch
pravy
-v
v napojenímiestnychkomunikáciía inŽinierskychsieií.Úsek ÚČs
+ozz,i. sJi',[ m 205,300209-800'je s čast'ou
I. etapystavbymo demizětciaŽe|.trateL.Mikuláš-PopradTatry(mimo).
sti uvedenév projektovejdokumentáciispracovanejf. REMŇG
CoŇs)ut-t, a.s.
l:*P::,'

ĎraTlslava.
Pre uskutočnenie
stavby MDaV SR stanovujetieto záváznépodmienky:
l.) Stavba bude realizovaná
projektovejdokumentácievypracovanejoprávnenouprojektovou
organizáciou f. PRoDEX-podlh
s r.o. n.atistavá,
vouv.sn
u 'tui"uio- lonani r"ipaa,,e
zmeny riešenia,resp.situovaniastavbysm -oyer9nej
byt'rea|izované
len na zák|adepi"J"r,eo,";,i""r,o
povolenia MDaV SR. overenri projekovri dokumentáciu(PD)
obdrŽíu"".u"ir.,.r.-y zabezpeěí
odov#aniejednéhoryhotoveniaiD (primeranepodl,austanovenia 67
zákona)
$ ods. l stávebného
príslušnej
obci.

3.strana
R MDaV SR čj'052?7
/201,7
/sŽDD/oog36,
zo dřa 5.l.2ol7

2.) Stavba bude realizovaná dodávatel'skýmspósobom,oprávnenouorganizáciou,ktorá bude zvolená
je povinnýpred začatím
verejnousút'aŽou.
Stavebník
rea|izáciestavbypredloŽiťMDaV SR opnívnenie
zhotovitel'a na realizáciu stavby a oprávnenie osoby poverenej odborným vedením stavby
(stavbyvedúceho).
Súčasnes odovzdanímstaveniska stavebník zabezpečípieukázatelhépoučenie
všetkýchpracovníkovzhotovitel'az príslušných
predpisov,ktorísa budúna realizácii stavbypodiel'ď.
Stavebník
d'alejzabezpeěí,
aby zhotovitel'vplnejmieredodržalpodmienkytohtopovoIenia.
je povinnýmaťna stavbeoverenúdokumentáciustavbya viesťo stavebnýcha montážnych
3.) Stavebník
'predložiť
prácach stavebný denník ($ 46d ýavebného zákona) a tieto na požiadanie
orgánu
vykonávajúcemu
štátnystavebnýdohl'ad.
4')Pred začatím
stavebnýchprácje stavebník
povinnýdaťsi výýčiťVšetkypodzemné
vedenianachádzajúce
sa na' staveniskuu ich správcov a zabezpeěiťdozor počasrealizácie prác u organizáciíktoréši to
vyŽiada|ivo svojich vyjadreniach.Výkopovépráce v blízkosti podzemnýchvedánívykonávaťručne
a uskutočniť
všetkypotlebnéopatreniak zabezpečeniu
ochranyýchto vedeníproti ich poškodeniu.
5.) Zhotovitel'je povinný prerokovaťtechnologíckýpostup prác ako aj termín začatiaprác
s ŽSR
'potrebných
v dostatočnom
časovompredstihu.Súčasne
uskutoční
všetky opatrenia na zabezpečenie
postupovpre realizáciustavbytak, aby boIazachovanájej kontinuitapočasceléhočasuje;reaÍizácie,
áko
aj koordináciu
prács prevádzkovými
potrebami
ŽSR'
6') Stavebníkje povinný zabezpeíiťgeodetickéa kartograficképráce (kontrolnémerania,porealizačné
zameraniea pod.) cestouprávnickej alebo ýzickej osoby oprávrrenejna lykonávanie ýchto činností
podl'aosobitnýchpredpisov'Tieto budúpodkladompri uvádzanístavbýdo prévádzky.
7.) Stavebníka zhotovitel'stavby sú povinní organizovaťpráce tak, aby pri ich vykonávanínedošlo
k zásahoma neprimeranému
ruŠeniu
uŽívaniapriestorovŽŠnato aj priťahÍých
plóch, resp.aby nedošlo
pri ich realizáciiku škodámktoým je moŽnéúčelne
zabrániť.Práceoiganizóvaťiak aby nébolaohrozená
prevádzkaabezpečnosť
pracovníkovŽSR a v|astn1ých
pracovníkovpreřád'kou na dráhó.
8.) Počascelej doby uskutočnenia
stavby zodpovedástavebníka súčasne
aj organizáciazúčastnená
na
rea|izáciistavby,za vykonanieopatrení,
zamedzujúce
vstupunepovolanýchósób na stavenisko.
je povinnýzabezpečiť
9.) Stavebník
aby sa na stavbepouŽili len ýrobky v zmysle ustanovenia$ 3 zíkona
č.90/1998Z.z. o stavebnýchvýrobkoch. Dokladý otom doloŽí siavebníkMDaV SR k návrhu na
uskutočnenie
kolaudačného
konaniaspolus ostatnýmidokladmi.
l0.) Stavebník'ako aj organiácia zúěastnená
na qistavbe súpovinnípri uskutočňovaní
stavbydodržiavať
zásady bezpečnostia ochrany zdravia pri práci podl'a žákonuč. |2412006z.z. a vyniasty sÚnt
ě.|472013 Zb. ktorou sa ustanovujúpodrobnostina zaistenie bezpečnostia ochraňy zdiavia nri
stavebnýchprácach a prácach nimi súvisiacicha podrobnostio oábornej spósobi|ostina výk.on
-s
niektoých pracovnýchčinností
ako a1predpistl22.
11.) odpad vzniknuý pri realizétcii'
prác stavebníkzlikviduje vhodným spósobomv súlades príslušnými
ustanoveniamizákona o odpadoch cestou na to určenejorganizácie. Doklad o tom predloŽí.pri
kolaudaěnomkonaní.
je v rárnci realizáciestavbypovinný zabezpečiť
12.)Stavebník
splneniepodmienokdanýchv nasledujúcich
vyjadreniacha stanoviskách
- SVP oZ Košiceěj.20342l|8828-49210l|0zo dňa29.10.2010
. obecBatizovce
čj.7|712010
zo dňal3.l0.2010
- Mesto Svit, čj. 2220/20|0zo dňa6.9 '2010
- oU Popradčj.2010/0l35l
/02.KKzo dňa3l.8.20l0
. Mo SNMaV Košicečj' SAMaY-5-7.74/201Ozo
dňa2.9,2OIO
- oU ZP Popradčj. 2010i0l350/03-Ha
zo dňa24.8.20l0,
čj. z0|0lo|349(l02-JP
zo dňa28'7-20|0
. LISY sR' čj' 12691130-2010,
zo dňa9.8.20l0, čj.20|olo1349(lO2-rP
za dňa28.7
.2010
. VEOLIA PVPS' a.s,čj' 6247l 10.Y4' zo dřn 20.520 1O
l3.) Stavbabude dokončenáv lehote do 30.12,2022,vsú|ade s ustanovením$ 67, ot|s.2stavebného
zákona s prih|iadnutímna náročnost'predmetnejstavby určujemeprávoplatňost'tohto rozhodnutia
na 3 roky odo dňa jeho právop|atnosti.
l4.) Po ukončení
prác na stavbeje potrebnéuviesťterénvoko|í stavby do póvodného,resp. projektom
stanoveného
stavu.
15.)Stavebné
prácenesmúbyťzapočaté,
pokial'stavebné
povolenienenadobudne
právoplatnosť.
Dokončenú
a prevzatústavbu možnoužívat'|en na zák|ade kolaudačného
rozhodnutia \rydanóho
.rr4Duv MDaV SR.
Stavebníkje povinný bezprostrednepo odovzdanía prevzatístavby podaťnu
SR návrh na

uskutočnenie
kolaudačného
konania s prílohamipodl'a $ l7 a $ l8 vyhláškyč.453l20OOZ.z., dokladmi
podťaosobitnychpredpisova d'alšímipredpísan]1imi
prílohami.
16.) Stavebnépovolenie stratí platnosť,ak sa srealizáciou stavby nezapočnedo dvoch rokov odo dĚa
nadobudnutiaj eho právoplatnosti.
l7.) Rozhodnutieo pripomienkacha námietkach:
Nevyžadujesa, nakolko v konanízo stranyťrčastníkov
konania neboli vznesenéžiadnenámietky.

odÓvodnenie.
Ministersfuo dopravy a vystavby SR, Sekcia že|ezničnej
dopravy a dráh, odbor dráhoqi stavebny
rad vydáva toto stavebnépovolenie na zák|ade vys|edku uskutočneného
stavebnéhokonania. V tomto
konaníMDaV SR sk mal, či s splnenévšetkypožiaáavkykladenéna
projektovri dokumentáciu, technické požiadavky stavby, ako aj záujmv spoločnosti.V rámci stavebného
konania bolo zistené,Že uvaŽovanástavba,nie je V rozpore so všeobeiny-í záujmamia neobmedzujepráva
a oprávnenézáujmy ričastníkovkonania.
Žiadosť-ostavebnépovolenie predložilstavebník,Že|eznice SR' Bratislava zast pen;./v konaníf.
REMING CONSULT, a.s. Bratislava. MDaV SR po preštudovanížiadostiajej podkladou t.onstutova|,
že
žiadosťje v s lade s ustanovením$ 8 vyhlášky č. 453i20O0Z.z. ktorou 'u uylion ávaj niektoréustanovenia
stavebného zákona aztoho dÓvodu dria 16.12.20|5 oznámením oznámi| začatíestavebnéhokonania
ričastníkoma dotknutym orgánom a nakolko MDaV SR boli dobre známe pomery na stavenisku, v srilade
s ustanovením $ 61 ods.2 stavebného zákona upustil od miestneho zlsťovania spojenéhos ristnym
pojednávaním.Vo vyššieuvedenom oznámeníMDaV SR upozorni| Írčastníkov
a dotknutďorgány nato, Že
pripomienky alebo námietky' resp. stanoviská dotknuqichoigánov' možno podaťnajneskoršiJv itanovenej
lehote. oznámenie bolo doručené
všetkym známymričástníkoma dotknutym orgánom riadne a včas.
V lehote určenej v oznámení neboli k predmetnej stavbe uplatnené žiadne námietky' ani
pripomienky.MDaV SR pre rea|izáciustavby vo vyrokovej častirozhodnutiastanovi|príslušné
podmienky
pre vystavbu a podmienky vo verejnom záujme a záujme dotknutych organ izácií, Ích splnením
stavba
nebude mať nepriaznivy vplyv na životnéprostredie a nebud dotknutép,á,u a právom chránené záujmy
tretíchosÓb nad rámec stanovenyprojektovou dokumentáciou.Nako|ko vysledok stavebnéhokonania
bo|
kladn;i a stavebníksplnil podmienky k vydaniu rozhodnutiao povolení prédmetnejstavby
@ČS 18), bolo
rozhodnuté
tak ako je to vo q/roku rozhodnutiauvedené.
Stavebníkuhradil správny poplatok prevodom z čtubezhotovostnouplatbou v Sume l000'00 e
poloŽka 609 sadzobníkasprávnych pop|atkovzákona č. 1 45l1gg5Z,z. o správnych poplatkoch.

Poucente.
Proti tomuto rozhodnutiu vydanémuv prvom stupni,je možnépodaťna Ministerstvo dopravy
a
qistavby SR, Nám9stje slobody 6, Bratislava V lehote 15 d;í od-oaRa jehď oznámenia rozklad; včaspodán;/
rozklad má odkladny činok ($ 6l ods. 1zákona č.7|11967Zb. o šprávnomkonaní v zneníneskorších
zmien a doplnkov). Právoplatné rozhodnutie, po vyčerpaní riad'nych opravnych prostriedkov, je
presk matelhés dom.
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Rozhodnutie sa doručí:
-

Dotknutym obciam formou verejnej vyhlášky:
l . Mesto Svit. primátor' Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit *návratka
2. obec Lučivná- starostaobecn;f rirad 059 3 1Lučivná + návratka
3. obec Batizovce - starosta'Štrirova29,05935 Batizovce t návratka

Učastnícikonania:
Že|ezniceSR' GR Bratislava,Klemensova8, B13 61 Bratislava- Stavebník
REMING CONSULT, a.s.Trnavskácesta27,83104Bratislava3 + PD
;, -,
MDVRR SR ÚVHR obl. hyg. Ži|ina,Hviezdoslavova 48' 010 0 t Žtlina
Slovensky pozemkovy fond, Bridková 36, 817 15 Bratislava
Národná dial'ničnáspoločnost',
a.s. Mlynské nivy 45,82109 Bratislava

,*,.1,''r?i,,, ,."i"

Dotknutéorgány:
MDVRR SR ÚVHR obl. hyg . ŽI|ina,Hviezdoslavova48, 010 0 t Žitina
Podtatranskávod. spoločnost',
a.S.Hraničná|7,05889 Poprad
Michlovsky s.r.o. Letná 796P9, 92101 Piešt'any
Letisko PopradTatry,a.s.Na letisko 100,05898poprad
CHEMOSVIT, a.s.Štrirova101,059 21 Svit
Slovak Telekom,&.S.Bajkalská28,8I7 62 Bratislava
TATRASVIT SVIT- SOCKS, a.s.Mierová I,05921 Svit
SIEMENS, s.r.o.Levočská 3312137
,05 801 Poprad
SPP.distribricia,a.s.Mlynskénivy 44lb,825 11 Bratislava
Vsl. Distribučná,
&.S.Mlynská 31,04291 Košice
Dopravny urad,Letisko M.R.Štefánika,82305Bratislava
MDVRR SR' Sekcia CDPK nám. Slobodv 6" 810 05 Bratislava
okresny riradPoprad.oSŽP, Partizánska.690187
058 44 Poprad
Mo SR Správa neh. majetku,Komenského23,04001 Košice
Min ŽP,Dobrovičova12,812 66 Bratislava
OR HaZZPoprad, Huszova443014,058 01 Poprad
Správa aidržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
Lesy SR, oZ Prešov'obrancov mieru 6'080 01 Prešov
Iftajsk pozemkovy rirad Prešov,Masarykova 10, 08001 Prešov
SSC Kasárenskénám.4, 040.01Košice
KR PZ SR KDI Pionierska33, 08005 Prešov
Únia nevidiacich a slabozrakychSlovenska,Justičná15, 08001 Prešov
Že\ezniceSR oR Košice,Kasárenskénám 11.04150Košice
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Vybavuje:Mgr. Štefan
Retkovsk;i
Tel.č.:055/6998578,
Fax:055/6998569,
E-mail: stefan.retkovsky@mindop.
sk
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