sekcia železničnej dopravy a dráh
odbor dráhový stavebný úrad

Číslo: 19056/2022/SŽDD/73654
Stupeň dôvernosti: VJ

Košice dňa 11. 07. 2022

STAVEBNÉ POVOLENIE
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) ako orgán verejnej správy
vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o dráhach), zároveň ako
špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach
a § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval podľa § 62 stavebného zákona žiadosť
o stavebné povolenie v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi
účastníkmi konania a po uskutočnenom konaní podľa § 66 stavebného zákona
povoľuje
stavbu dráhy:

„Implementácia GSM-R do siete ŽSR,
úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“
UČS 01: Varín (mimo) – Štrba (mimo)
v rozsahu stavebných objektov (SO) a prevádzkového súboru (PS):
SO 01-34-01 Zastávka Važec, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-35-01 Zastávka Važec, prípojka NN
PS 01-27-01 Zastávka Važec, elektrický zabezpečovací systém (EZS)
na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, parc. registra C-KN č. 938 a 946/1 (LV č. 1374)
v k. ú. Važec,
stavebníkovi: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
v zastúpení: REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava.
Účel a popis stavby dráhy:
Predmetom stavby dráhy je vybudovanie stožiaru v železničnej stanici Važec v žkm 224,652,
na ktorý sa navrhujú osadiť rádiové antény GSM-R. Objekt sa navrhuje ako oceľová
priehradová konštrukcia. Súčasťou stavby dráhy je osadenie technologického kontajneru
s potrebným technologickým vybavením, elektrická prípojka NN a elektrický zabezpečovací
systém. Nový úsek rádiovej siete sa navrhuje pripojiť na existujúcu ústredňu GSM-R
v železničnej stanici Bratislava Nové Mesto.
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Základné technické údaje a podrobnosti stavby dráhy sú zrejmé z predloženého projektu
stavby dráhy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Na uskutočnenie stavby dráhy (ďalej len ,,stavba“) určuje MDV SR tieto záväzné
podmienky:
1. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej spoločnosťou,
REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, overenej MDV SR
v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby nesmú
byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby, je povinný pred začatím realizácie stavby
predložiť MDV SR statický posudok k oceľovej konštrukcii, pre realizáciu stavby,
s kladným výsledkom, v súlade s vyjadrením autorizovaného stavebného inžiniera
pre statiku stavieb, v predloženej PD v stavebnom konaní, ktorý uvádza: Statický výpočet
samotnej oceľovej konštrukcie anténneho stožiaru bude podrobne spracovaný a dodaný
vybraným zhotoviteľom stavebného diela v rámci výrobno-technickej dokumentácie.
3. Stavbu uskutočniť dodávateľsky, právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, určenou vo výberovom konaní.
Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby MDV SR do 15 dní od ukončenia výberového
konania.
4. Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických činností. Doklady o vytýčení
priestorovej polohy stavby je povinný predložiť pri kolaudačnom konaní.
5. Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby zabezpečí dozornú činnosť osobou, ktorá spĺňa odbornú
spôsobilosť podľa zákona č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných
architektoch a stavebných inžinieroch.
6. Pred začatím stavebných prác je stavebník, resp. zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť
vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska, ich prípadnú
ochranu a preloženie podľa príslušných noriem a predpisov a za odborného dozoru
správcov (vlastníkov).
7. Stavebník/stavbyvedúci, resp. stavebný dozor/ je povinný mať na stavenisku overenú
projektovú dokumentáciu stavby a viesť od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác stavebný denník, ktorý je jej súčasťou, v zmysle ust. § 46a ods. 1 a § 46d
ods. 1 a 2 stavebného zákona.
8. Označiť na viditeľnom mieste stavbu výrazným štítkom „Stavba povolená“ (s údajmi:
názov stavby, stavebník, zhotoviteľ stavby, meno stavbyvedúceho, stav. dozoru, termín
začatia a ukončenia stavby, údaje o povoľujúcom orgáne ktorý stavbu povolil).
9. Do 7 dní od začatia stavby je stavebník povinný oznámiť túto skutočnosť MDV SR.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník, resp. zhotoviteľ stavby povinný dodržiavať zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z., dodržiavať
všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich, dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb v obvode dráhy a na ochranu
životného prostredia, ako aj predpisu Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach
Železníc Slovenskej republiky.
11. Stavba musí spĺňať parametre stanovené Vyhláškou č. 350/2010 Z. z. o stavebnom
a technickom poriadku dráh.
12. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
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13. Na ochranu životného prostredia /záujmov spoločnosti/ sa určujú tieto podmienky:
všemožne predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečisťovaniu okolia stavby a priľahlých
komunikácii. Na stavbe udržiavať čistotu a poriadok.
14. Na stavbe použiť iba výrobky v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch. Doklady o tom stavebník predloží MDV SR pri kolaudácii
stavby.
15. Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Doklady o tom stavebník predloží MDV SR pri
kolaudačnom konaní.
16. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné slovenské technické normy (STN), všeobecné
technické požiadavky na výstavbu a príslušné dráhové predpisy.
17. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe,
uvedených:
- v stanovisku Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica,
pod č.: ŠOP SR/885-024/2019 zo dňa 23.08.2019,
- v rozhodnutí - odbornom stanovisku Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné
prostredie, pod č.: OU-ZA-OSZP1-2019/026948-008/Drn zo na 10.09.2019,
- v záväznom stanovisku Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
pod č.: OU-ZA-OSZP1-2021/035011-004/Drn zo dňa 14.10.2021,
- vo vyjadrení Dopravný úrad, Bratislava,
pod č.: 19354/2021/ROP-002-P/33530 zo dňa 25.10.2021,
- v záväznom stanovisku Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava,
pod č.: 5354/57483/30102/2021 zo dňa 07.09.2021,
- v stanovisku Slovenská správa ciest, IVSC Žilina,
pod č.: SSC/4726/2021/6470/30543 zo dňa 10.09.2021,
- v záväznom stanovisku Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o životné prostredie,
pod č.: OU-LM-OSZP-2021/009424-002 zo dňa 14.10.2021,
- vo vyjadrení Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica,
pod č.: CS SVP PR 2827/2021/5 zo dňa 02.11.2021,
- vo vyjadrení Lesy SR, š. p., OZ Žilina, pod č.: 22615/2021 zo dňa 17.08.2021,
- vo vyjadrení Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš,
pod č.: 5964/2021/MH zo dňa 13.08.2021,
- vo vyjadrení SPP-distribúcia, a. s. Bratislava,
pod č.: TD/NS/0556/2021/Uh zo dňa 20.08.2021,
- vo vyjadrení Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina,
pod č.: 202108-SP-005-01 zo dňa 31.08.2021,
- v stanovisku Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava,
pod č.: PS/2021/010700 zo dňa 25.08.2021,
- vo vyjadrení MICHLOVSKY s.r.o., Banská Bystrica,
pod č.: BB-2836/2021 zo dňa 19.10.2021,
18. Stavebné práce nesmú byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
19. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch
rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavba bude dokončená v lehote
do 31.07.2024.
20. Po ukončení stavebných prác stavebník podá na MDV SR návrh na kolaudáciu stavby
podľa § 79 stavebného zákona.
21. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods.1
stavebného zákona).
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Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba dráhy povolená,
je povinný plniť a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich
zaväzuje plniť.
Rozhodnutie o námietke Obce Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec.
Obec Važec, listom č. OCUV/2022/0234/0478/SirR zo dňa 14.03.2022, doručila MDV SR
dňa 18.03.2022, námietku k vydaniu stavebného povolenia, pre uvedenú stavbu dráhy
z dôvodu vplyvu elektromagnetického poľa na obyvateľov obytnej zóny.
MDV SR listom pod č.: 19056/2022/SŽDD/61095 zo dňa 06.06.2022, požiadalo MDV SR,
Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina, ako príslušný
orgán verejného zdravotníctva, o preskúmanie a vyjadrenie k odôvodnenosti námietky Obce
Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec, vo veci vydania stavebného povolenia predmetnej stavby
dráhy.
Z predloženého listu MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného
hygienika Žilina, pod č.: 28981/2022/ÚVHR/64336 zo dňa 15.06.2020, uvádzame:
 Podmienky pre prevádzkovateľov zdrojov elektromagnetického žiarenia sú určené
v § 28 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
č. 355/2007 Z. z.“),
 Prevádzkovatelia zdrojov elektromagnetického žiarenia sú povinní zabezpečiť také
opatrenia, ktoré znížia expozíciu obyvateľov na úroveň limitných hodnôt ustanovených
vo vyhláške č. 534/2007 Z. z. o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia
a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí
(ďalej len „Vyhláška č. 534/2007 Z. z.“),
 Z hľadiska ochrany verejného zdravia je prevádzkovateľ telekomunikačného zariadenia
po ukončení stavby podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., povinný
požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva o uvedenie telekomunikačného
zariadenia do prevádzky. Podmienkou pre kladné posúdenie žiadosti na uvedenie
do prevádzky je predloženie protokolu o objektivizácii intenzity elektromagnetického
poľa a výsledky meraní spolu s výpočtom úrovne expozície obyvateľov. Podľa
§4 vyhlášky č. 534/2007 Z. z., sa objektivizácia expozície obyvateľstva
elektromagnetickému poľu od zdrojov vykonáva nielen pred uvedením do prevádzky,
ale najmenej raz za tri roky od ich uvedenia do prevádzky a pri každej zmene alebo
oprave, pri zmene prevádzky alebo pri zmene v okolí zdroja, ktorá spôsobí alebo môže
spôsobiť zmenu v podmienkach expozície osôb elektromagnetickému poľu,
 Predmetné stavebné objekty budú po dohotovení predmetom posudkovej činnosti orgánu
verejného zdravotníctva, v rámci ktorej bude stavba a jej vplyv na zdravie obyvateľov
a zamestnancov (obsluha zariadenia) preverená reálnym meraním elektromagnetického
žiarenia v životnom prostredí,
 Do prevádzky sa telekomunikačné zariadenie uvedie až po splnení zákonných povinností
zo strany prevádzkovateľa zariadenia a po preukázaní, že nedochádza k prekračovaniu
limitných hodnôt expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu.
Námietka Obce Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec, v tomto konaní bola MDV SR
vyhodnotená ako neodôvodnená.
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Odôvodnenie
Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení
spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, podal dňa
21.01.2022 žiadosť na MDV SR o vydanie stavebného povolenia pre stavbu dráhy:
„Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice – Čierna nad Tisou, štátna
hranica“ na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej
republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, parc. registra C-KN č. 938 a 946/1 (LV č. 1374)
v k. ú. Važec.
Dňom doručenia žiadosti začalo stavebné konanie.
MDV SR, na základe predloženej žiadosti stavebníka, oznámilo dňa 21.02.2022 všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a vzhľadom
k tomu, že mu boli známe pomery staveniska (povoľovanej stavby dráhy), upustilo
od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. K vydaniu stavebného povolenia
sa kladne vyjadrili známi účastníci konania a dotknuté orgány, ktorých opodstatnené
pripomienky boli zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
K vydaniu stavebného povolenia, zaujali kladné stanovisko:
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru,
odbor požiarnej prevencie, pod č.: PHZ-OPP4-2021/002415-003 zo dňa 30.09.2021,
 Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja,
pod č.: 03981/2021/ORR-183 zo dňa 30.08.2021,
 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, pod č.: 976/1133/2022 zo dňa 16.03.2022,
 Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov
Ozbrojených síl SR, pod č.: ZaSKIS-59-447/2019-OdbIKIS zo dňa 24.07.2019,
 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie,
pod č.: OU-LM-OSZP-2021/009381-02 zo dňa 25.08.2021,
pod č.: OU-LM-OSZP-2021/009487-002 zo dňa 24.08.2021,
pod č.: OU-LM-OSZP/2019/011351-002 Kf zo dňa 02.09.2019.
Mesto Ružomberok, ako príslušný orgán územného plánovania, vydalo k umiestneniu
predmetnej stavby dráhy, územné rozhodnutie pod č.: OSS-164-156/2020-ŠO zo dňa
10.03.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2020.
V uskutočnenom stavebnom konaní MDV SR preskúmalo predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona
a zistilo, že uskutočnením stavby dráhy nebude ohrozený verejný záujem ani neprimerane
obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Taktiež zistilo, že
uskutočňovaním stavby dráhy nebude ohrozená ani neprimerane obmedzená prevádzka dráhy
a prevádzka dopravy na dráhe.
MDV SR vydáva toto stavebné povolenie podľa výsledku stavebného konania,
v ktorom zistilo, že uvažovaná stavba dráhy nie je v rozpore so všeobecnými záujmami
a nezistilo dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby dráhy. Preto rozhodlo tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie stavebného povolenia vo výške
200,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podľa § 61 ods. 1 zákona č.71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok) podať
rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Ministerstve dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, Námestie Slobody č.6, 810 05 Bratislava. Právoplatné rozhodnutie
je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ sekcie
vybavuje
telefón
e-mail

Ing. Nikola Mihaľová
055/699 85 78
nikola.mihalova@mindop.sk

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 2/ zákona
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, vyvesením po dobu
15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MDV SR,
v časti Verejné vyhlášky, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke
www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky žiada dotknuté Mesto Ružomberok a Obec Važec, aby vyvesili verejnú vyhlášku
podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnkov na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, a to najmenej na tú istú dobu, ako
sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.
Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku
zaslať späť na Ministerstvo dopravy a výstavby SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia
a zvesenia.
Rozhodnutie sa doručí:
Účastníkom konania:
Železnice Slovenskej republiky, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
REMING Consult, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Ostatným:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Ministerstvo vnútra SR, Drieňová 24, 826 86 Bratislava
odbor požiarnej prevencie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Agentúra správy majetku štátu
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 010 01 Žilina
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina
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Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Hlavný banský úrad, Kammerhofská č. 25, 969 01 Banská Štiavnica
OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie (posudzovanie vplyvov)
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OH, OPaK)
odbor krízového riadenia
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok + 1x na vyvesenie
Obec Važec, Na harte 19, 032 61 Važec + 1 x na vyvesenie
SVP , š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava 211
SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 821 84 Bratislava
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava – Karlova Ves
Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám,
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca Mesta Ružomberok

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca Mesta Ružomberok

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca Obce Važec

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca Obce Važec

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca MDV SR

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca MDV SR
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