
u MINISTERSTVO 

DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice 

č.24517/2018/SCDPK/88339 

stupeň dôvernosti: VJ 

ROZHODNUTIE 

Bratislava 23 .1 l .2018 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice 

a rýchlostné cesty ( ďalej len „ministerstvo") podľa § 3a ods.) zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych 
opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona 
NR SR č. l 62/ 1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov ( ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.") a podľa § 46 zákona č. 71 / 1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

povoľuje 

podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením 

na stavbu: ,,Diaľnica 03 Čadca, Bukov - Svrčinovec" 

stavebné objekty: 

171-00Chodník pre peších U Ševca v km 38,545 - 38,635 03 
502-00 Kanalizácia miestnej komunikácie v km 39,200 - 40,300 03 v Podzávoze 
510-00Preložka kanalizácie DN 300 v km 37,400-37,470 03 
511-00Preložka kanalizácie DN 300 v km 38,500-38,600 03 
512-00Úprava kanalizácie DN 300 v km 39, 190 0 3 
515-01 Úprav a kanalizácie v km 37,045 D3 
515-02Úprava kanalizácie v km 37,135 03 
515-03Úprava kanalizácie v km 37,290 03 
515-04 Úprava kanalizácie v km 38,256 D3 
542-00 Preložka vodovodu D II O v km 37,400-37,470 03 
581-00Úprava rieky Čierňanka v km 39,915 03 
584-00Úprava Hájkovho potoka v km 40,100 až 41 ,200 03 
803-00 Prístupová komunikácia na stavenisko v km 41 ,800 03 
807-00 Dočasná obchádzka na c. III/O 1179 

stavebníkovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, 
zastúpenej na základe splnomocnenia spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., 
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej len „stavebník"). 
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Stavba bola povolená rozhodnutím č.16456/20015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015 
v spojitosti s rozhodnutím ministra č.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016. 

Zmena stavby bude realizovaná: 
v katastrálnom území: Čadca 
v okrese: Čadca 
kraj: Žilinský. 

Zmena stavebných objektov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie spočíva najmä v nasledovnom: 
171-00 Chodník pre peších U Ševca v km 38,545 - 38,635 D3 dochádza k doplneniu 
priekopového žľabu pozdÍž podesty podchodu pre vyvedenie do uličného vpustu. 
510-00Preložka kanalizácie DN 300 v km 37,400-37,470 D3 dochádza k miernej úprave trasy 
okolo pilierov stavebného objektu SO 202-00, k doplneniu kanalizačnej šachty a k predÍženiu 
preložky o 3,50 m. 
511-00 Preložka kanalizácie DN 300 v km 38,500-38,600 D3 dochádza k jej zrušeniu, 
nakoľko nie je potrebné riešiť odkanalizovanie RD, nakoľko tieto boli asanované, príp. neboli 
v kolízii so stavbou diaľnice D3. 
512-00 Úprava kanalizácie DN 300 v km 39, 190 D3 dochádza k zmene ochrany existujúcej 
kanalizácie s osadením troch oceľových polených chráničiek DN 500. 
515-01 Úprava kanalizácie v km 37,045 D3 a 515-02 Úprava kanalizácie v km 37,135 D3 
dochádza k posunu šácht Š l a Š2 a k skráteniu kanalizácie. 
515-03 Úprava kanalizácie v km 37,290 03 dochádza k doplneniu horského vpustu pre 
zaústenie do nadzárezovej priekopy pri SO 281-03 do navrhovanej kanalizácie. 
515-04 Úprava kanalizácie v km 38,256 D3 dochádza k zmene spôsobu stabilizácie 
stavebných jám z pažených jám na svahované z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a akcelerácie 
stavebných jám. 
542-00Preložka vodovodu D 110 v km 37,400-37,470 D3 dochádza k realizácii novej vetvy 
preložky z dôvodu kolízie mostného piliera s vodomernou šachtou, k skráteniu Vetvy 2 
a k realizácii novej vodomernej šachty. 
581-00 Úprava rieky Čierňanka v km 39,9 J 5 D3 dochádza k úprave nivelety koryta rieky 
kvôli plynulému napojeniu preložky toku rieky Čierľfanky na existujúce koryto na začiatku 
a na konci preložky. 
584-00 Úprava Hájkovho potoka v km 40, 100 až 41 ,200 D3 dochádza k.zmene typu 
spevnenia svahov potoka z polovegetačných tvárnic na zatrávňovaciu betónovú dlažbu 
s ukotvením. 
803-00 Prístupová komunikácia na stavenisko v km 41 ,800 03 dochádza k zmene konštrukcie 
vozovky z betónovej panelovej vozovky na asfaltovú vozovku, zároveň dôjde aj k výmene 
podložia pod cestnou pláifou. 

Zmeny stavebných objektov budú realizované v zmys le predloženej projektovej 
dokumentácie a nevyžadujú si zmeny záberov stavebných pozemkov oproti pôvodnej 
projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, na základe ktorej bolo vydané stavebné 
povolenie rozhodnutím č . 16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015 v spojitosti 
s rozhodnutím ministra č.12172/20 l 6/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016. 
807-00 Dočasná obchádzka na c.III/01179 dochádza k zmene výškového a smerového vedenia 
komunikácie; k doplneniu rozšírenia vozovky v smerových oblúkoch ; k zmene konštrukcie 
vozovky; k doplneniu trativodu a k úprave existujúcich vjazdov k existujúcim objektom. 
Zmena stavebného objektu oproti pôvodnej DSP si vyžaduje zmenu dočasných záberov o časť 
pozemku v k. ú. Čadca s parcelným číslom KNC č.1034/ l o výmere 27,4 m2, podľa 
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geometrického plánu č.104/2018. Stavebník predložil doklady preukazujúce iné právo 
k uvedenému pozemku. 

I. Špeciálny stavebný úrad 
dokumentácie a po zvážení 
tieto záväzné podmienky: 

po posúdení predloženej žiadosti, projektovej 
potrebných skutočností určuje na realizáciu stavby 

1. Stavebné objekty budú zrealizované podľa projektovej dokumentácie vypracovanej 
pre zmenu stavby pred jej dokončením vypracovanej spoločnosťou Amberg 
Engineering Slovakia, s.r.o. , Somolického 1 /B, 811 06 Bratislava, číslo zákazky 281-
22/2017 overenej špeciálnym stavebným úradom v konaní o zmene stavby pred 
dokončením. 

2. Stavebník zabezpečí v súlade s platnými právnymi predpismi zosúladenie zmeny 
stavebných objektov povolených týmto rozhodnutím s ostatnými stavebnými 
objektami a stavbami, na ktoré môžu mať tieto zmeny vplyv. 

3. Podmienky uvedené v stavebnom povolení č.16456/20015/SCDPK/64388 zo dňa 

09.11.2015 v spojitosti s rozhodnutím ministra č.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo 
dňa 29.06.2016 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred jej dokončením 

povolenú týmto rozhodnutím. 

II. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v 
nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov: 

1. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa 
povodia stredného Váhu 1. Púchov vydal stanovisko pod č. CS SYP OZ PN 4 789/2017/2 
zo dňa 28.09.2017 v ktorom uvádza, že súhlasí s realizáciou predmetných stavebných 
objektov podľa predloženej dokumentácie bez pripomienok a požaduje: 

1. 1. Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, 
neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, znečistiť vodu alebo inak 
ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 
364/2004 Z.z. o vodách. 

2. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01 O 57 Žilina dala ako 
dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č . 50/ 1976 Z.z §140 b pod č. 

O17026549/Aha zo dňa 24.11.2017 apod č. O17019664/Aha zo dňa 5.9.2017 súhlasné 
stanovisko za dodržania nasledovných podmienok a postupov: 

2.1. Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných 
vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii 
stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a krížení s ostatnými vedeniami . 
Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia (p. 
Hyčko tel.: 0907 020 456). 

2.2. Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV a VK je potrebné dodržať minimálne 
vzdialenosti určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle zákona 
o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 442/2002 Zb.z. § 19 odsek 2, ktorý 
vymedzuje pásmo ochrany VY a VK v šírke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od 
pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany 

2.3. V pásme ochrany VY a VK je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú 
prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť 
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ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne 
úpravy. 

2.4. Poklopy na kanalizačných šachtách umiestnených v asfaltovej komunikácii požadujeme 
vodotesné. 

2.5. Začatie stavebných prác žiadame ohlásiť majstrovi kanalizácie p. Ivan Sucháň č.t. 0905 
914 217. Investor stavby musí pri prvom kontakte s prevádzkovým majstrom SEVAK 
predložiť k nahliadnutiu aktuálne vyjadrenie SEV AK, a.s. k danej stavbe, realizačnú 

dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonaná 
kontrola realizácie stavby. 

2.6. Počas stavebných prác (ku skúške vodotesnosti kanalizácie, ku kontrole osadenia nových 
KŠ, atď.) požadujeme prizvať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa 
- zamestnancov našej spoločnosti (KS kanalizácie). O výsledku skúšok napísať záznam 
do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia 
stavby. 

2.7.Upozorňujeme, že počas výstavby nových kontrolných kanalizačných šachiet na 
jestvujúcom kanalizačnom potrubí PVC DN 300, musí investor zabezpečiť 

prečerpávanie splaškových odpadových vôd na vlastné náklady. 
2.8. Požadujeme spracovať geodetické zameranie nových KŠ so spracovaním polárnych 

súradníc pre vynesenie do programu MICROSTATION (digitálna mapa) s vynesením 
do súboru *dgn (mimo vytlačenie na papieri). Pred spracovaním konzultovať s Ing. 
Vaškovou - správcom GTS-u na SEV AK, a.s.) 

2.9. Po zrealizovaní stavby je potrebné vyznačiť všetky zmeny ochrany potrubia oproti 
pôvodnému návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby. 

2.10. Preložku verejnej kanaliz6cie požadujeme zrealizovať z materiálu PP hladké DN 300 
SN 8. 

2.11. Začiatok preložky (km 0,000) kanalizácie PVC DN 300, požadujeme zrealizovať v 
novonavrhnutej kanalizačnej šachte osadenej v mieste jestvujúcej. KS . Alternatívne 
Žiadame vymeniť šachtové dno jestvujúcej KS, s kinetou pre prítok a odtok potrubia 
v požadovanom uhle. 

2.12. Poklop na kanalizačnej šachte (Ša5) umiestnenej v asfaltovej komunikácii požadujeme 
vodotesný. Úprava okolo vstupov do kanalizačných šácht bude dohodnutá až pred 
ukončením terénnych úprav v okolí kanalizácie. 

2.13. Lôžko pod potrubia VV a VK v hr. 150mm a obsyp potrubia v hr. 300mm nad vrch 
potrubia musí byť zrealizovaný pieskom resp. štrkopieskom s veľkosťou zŕn max. 
8mm. 

2.14. Na potrubie vodovodnej prípojky odporúčame ulož iť vyhľadávací vodič zn. CYKY 
2x2,5m2. Vodič vyviesť do traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôľou. 
Napojenie na jestvujúci vodič musí byť vlhkotesné (použiťzmršťovaciu pásku). 

2.15. Upozorňujeme, že v súčasnosti je odsúhlasené zriadenie vodovodnej prípojky pre 
stavenisko D3 (HDPE DN 25) napojenie v jestvujúcej vodomernej šachte. V rámci 
preložky vodovodného potrubia a zrušenia vodomernej šachty je potrebné preložiť aj 
predmetnú vodovodnú prípojku, ak bude v tom čase už vybudovaná. 

2.16. Trasu vodovodu a kanalizácie viesť po verejných pozemkoch. V prípade, že sa jedná o 
súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas 
vstupu na pozemok a k preberaciemu konaniu stavby zriadiť vecné bremeno na uloženie 
potrubia a jeho ochranné pásmo. V prípade, že nebudú pozemky, v ktorých bude vedení 
verejný vodovod a kanalizácia vysporiadané, stavbu neprevezmeme. 

2.17. Investor stavby musí pri prvom kontakte s prevádzkovým majstrom SEV AK predložiť k 
nahliadnutiu aktuálne vyjadrenia SEVAK, a.s. k danej stavbe. realizačnú dokumentáciu 
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stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonaná kontrola 
realizácie stavby. 

2.18. Počas stavebných prác (k tlakovým skúškam vodovodu, ku skúške vodotesnosti 
kanalizácie, ku kontrole uloženia potrubia, spôsobu napojenia) požadujeme prizvať ako 
odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa - zamestnancov našej spoločnosti 
(HS vodovodov, HS kanalizácie). O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného 
denníka- ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia stavby. 

2.19. Žiadame stavebníka, aby v pásme ochrany existujúceho vodovodu a kanalizácie 
nevykonával stavebnú činnosť súvisiacu s realizáciou stavby, ktorá preložku vodovodu 
a kanalizácie vyvolala, až do skolaudovania preložky vodovodu a kanalizácie. 

2.20. Dodávateľ (zhotoviteľ) stavby musí min. 30 dní vopred dohodnúť s prevádzkou našej 
spoločnosti prepojovacie práce na jestvujúcom vodovode a kanalizácii v danom 
priestore. Tieto budú vykonané za našej účasti na základe objednávky s termínom 
realizácie, ktorý bude vopred prejednaný s príslušným majstrom úseku. Do rozpočtu 
prekládky vodovodu a kanalizácie je potrebné zahrnúť náklady na vypustenie, 
napustenie, preplach vodovodného potrubia s následným odberom a rozborom vzoriek 
pitných vôd. 

2.21. Ostré prepojenie a spustenie preloženého vodovodu a kanalizácie bude možné až po 
stavebnom ukončení a úspešných tlakových a hygienických skúškach a skúškach 
vodotesnosti. 

2.22. Prekladaný vodovod a kanalizáciu odovzdať našej spoločnosti do 15 dni od 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Odovzdanie vodovodu a 
kanalizácie bude uskutočnené „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby", ktorí bude 
súčasťou zmluvy o prevode majetku. 

III. Špeciálnemu stavebnému úradu v konaní o zmene stavby pred dokončením bolo 
doručené vyjadrenie účastníka konania s požiadavkou, o ktorej rozhodol takto: 

Mesto Čadca v stanovisku pod č. YD/1235/2018/Gns č. zázn. YD/5530/2018/Gns zo dňa 
19.03.2018 si uplatnilo požiadavku, aby SO 807 - Dočasná obchádzka na ceste III/01179 bol 
ponechaný ako trvalý objekt - špeciálny stavebný úrad požiadavku zamieta. 

Toto povolenie, ktoré má charakter stavebného povolenia, je podľa § 70 stavebného 
zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník oslobodený od zaplatenia správneho 
poplatku v zmysle bodu 3 Oslobodenia k Položke 60 sadzobníka správnych poplatkov 
tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov. 

Odôvodnenie 

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučného 

plnomocenstva „Združenia DJ Čadca, Bukov", ktoré splnomocnila Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava podala dňa 17.08.2018 žiadosť č. 
212/18/158-PBob zo dňa 13.08.2018 ozmenu stavby pred jej dokončením na stavbu 
„Diaľnica DJ Čadca, Bukov - Svrčinovec". Ku konaniu doložil stavebník záväzné stanovisko 
Mesta Čadca č.VD/5931/2017/Mu č. zázn. VD/362 12/2017/Mu zo dňa 06.10.2017, v ktorom 
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je uvedené, že Mesto Čadca po posúdení žiadosti, vydáva v súlade s § 140b stavebného 
zákona stanovisko v zmysle § 120 stavebného zákona, v ktorom súhlasí s vydaním 
rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu „Diaľnica D3 Čadca, Bukov -
Svrčinovec" (vybrané časti dokumentácie na zmenu stavby pred jej dokončením) príslušným 
špeciálnym stavebným úradom. 

Ministerstvo oznámilo verejnou vyhláškou č.24517/2018/SCDPK/74682 zo dňa 

03.10.2018 začatie konania o zmene stavby pred dokončením účastníkom konania a 
dotknutým orgánom a stanovilo termín, do ktorého môžu účastníci konania a dotknuté orgány 
uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z. 

Nakoľko sú ministerstvu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad, upustilo od miestneho zisťovania a ústneho konania. 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. 

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo záväzné stanovisko č.7186/2018-1.7/zg, 
60679/2018 zo dňa 16.11.2018 v ktorom je uvedené, že je možné konštatovať, že návrh na 
začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením k stavbe „Diaľnica D3 Čadca, Bukov -
Svrčinovec" je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s vydaným 
záväzným stanoviskom MŽP SR zo dňa 03.11.2000 a jeho podmienkami a vydaným 
vyjadrením MŽP SR č.4456/2013-3.4/ml zo dňa 04.04.2013. 

Požiadavku účastníka konania o ponechanie dočasného stavebného objektu v užívaní 
po ukončení výstavby špeciálny stavební úrad zamietol z dôvodu, že to nebolo predmetom 
tohto konania. Tento stavebný objekt bol povolený aj v stavebnom konaní v roku 2015 iba 
ako dočasný na základe žiadosti, predložených dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov. 
Predmetom zmeny stavebného objektu v tomto konaní oproti stavebnému povoleniu bola 
zmena výškového a smerového vedenia, rozšírenie vozovky v smerových oblúkoch, zmena 
konštrukcie vozovky, doplnenie trativodov a úprava existujúcich vjazdov k existujúcim 
objektom. V prípade, že do ukončenia stavby budú doložené všetky potrebné doklady 
k povoleniu stavebného objektu ako trvalého, bude možné tento stavebný objekt ponechať aj 
po ukončení stavby. 

V uskutočnenom konaní ministerstvo posúdilo žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 
stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistilo, že zmenou stavby 
nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, 
ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené čí ohrozené práva a oprávnené 
záujmy účastníkov konania. Ministerstvo v priebehu konania nezistilo dôvody, ktoré by bránili 
povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutia môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho 
poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dt'fajeho oznámenia. 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému 
predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol 
účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom 
rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 
stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto 
rozhodnutia. Podľa § 140c ods. l O stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods . 8 
stavebného zákona sa ten, kto ho podal , stáva účastníkom konania. 

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na 
sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 81 O 05 Bratislava. 
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Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné 
príslušným súdom. 

Peter Varga, MBA, MSc. 
generálny riaditeľ sekcie 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou 
vyhláškou 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 portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa". 
Ministerstvo žiada príslušné obce, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. predmetnú 
verejnú vyhlášku zverejnili na úradných tabuliach obcí a na ich webových sídlach, ak ich 
majú zriadené, 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 vyhlášku zaslať späť na 
ministerstvo s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia. 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

dátum vyvesenia: (JG f 2.., Ll 1J 

odtlačok pečiatky, podpis:~ dtlačok pečiatky , podpis 
.f, J - ____ _, 

Doručí sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického I /B, 811 06 Bratislava 
2. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
3. 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. 

4. 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 

Na vedomie 
5. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., IO, Radlinského 13/3 73, 010 01 Žilina 
6. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 O 1 Čadca, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom síd le 
obce, ak ho má zriadené 

7. Obecný úrad, 023 12 Svrčinovec, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia 
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má 
zriadené 

8. S SE-Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, O IO 47 Žilina 
9. SEV AK, a.s., Bôrická cesta 1960, O IO 57 Žilina 
1 O. SEV AK, a.s ., Matičné námestie 1141, 022 O 1 Čadca 
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11. SVS, a.s. Bôrická cesta 107, O IO 23 Žilina 
12. ŠOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca 
13. SYP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 
14. Hydromeliorácie š. p. , Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava 
15. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
16. Lesy SR, š.p. , Podjavorinskej 2207, 022 O I Čadca 
17. ŽSR - GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
18. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71 , 974 00 Banská Bystrica 
19. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
20. MŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. 

Štúra 1, 812 3 5 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona kópia žiadosti, PD na 
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom 
stanovisku MŽP SR 

21. KR PZ, K.Dl , Kuzmányho 26,012 23 Žilina 
22. Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 
23. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
24. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 
25. OÚ Žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmeťa č. 17,010 01 Žilina 
26. Slovenský pozemkový fond , Sad SNP 667/ 10, 010 01 Žilina 
27. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 O 1 Čadca 
28. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina 
29. Okresný úrad, odbor CD a PK, Predmestská 1613, O IO 95 Žilina 
30. Okresný úrad, odbor CD a PK, 17. nov. 2711 , 022 O I Čadca 
31. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 3, O 1 O O 1 Žilina 
32. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483 , 022 01 Čadca 
33. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 8 I 4 06 Bratislava 
34. Krajský pamiatkový úrad , Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
35 . MDVRR SR, AEOO, C300, C400, C230, B 900, tu 


