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sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikácir

111 MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

odbor Speciálny stavebný (wad pre diarnice

6.15243/2019/SCDPK/31099
stuperi dôvemosti: VJ

Bratislava 15.04.2019

Oznámenie o začati konania o zmene stavby pred jej dokončenim
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný drad pre diarnice
a rýchlostné cesty (d'alej len „špeciálny stavebný úrad"), podra § 3a ods. 1 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskoršich predpisov
v spojeni s § 120 ods. 1 zákona C. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovanf a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znenf neskoršfch predpisov
oznamuje
podra § 68 v spojenf s § 3 zákona 6. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych
opatreniach v prfprave niektorých stavieb diarnic a rýchlostných ciest a o dopineni zákona
NR SR 6. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternostf (katastrálny arad) v znenf neskoršfch
predpisov (d'alej len „zákon 6. 669/2007 Z. z.") začatie konania o zmene stavby pred jej
dokončenim.
Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučného
pinomocenstva „Združenia D3 Čadca, Bukov", ktorft spinomocnila Národná diarnična
spoločnosť, a.s., Daravska cesta 14, 814 04 Bratislava (d'alej len „stavebnik") podala dha
04.04.2019 liadosť 6.244/19/158-JBat zo dria 02.04.2019 o vydanie povolenia na zmenu
stavby pred jej dokončenfin
na stavbu:

„Diarnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec"

stavebný objekt:
216-00 Rekonštrukcia lávky pre pešfch ponad
279,942

stanicu Čadca v km 38,540 D3 = žkm

Stavba bola povolená rozhodnutim 6.16456/20015/SCDPK/64388 zo dria 09.11.2015
v spojitosti s rozhodnutfm ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo di% 29.06.2016.
Zmena stavby bude realizovaná:
v katastrálnom územi:
Čadca
v okrese:
Čadca
žilinský.
kraj:
Mom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončenim.
Zmena stavebného objektu oproti pôvodne povolenému stavebnému bjektu spočiva
v rozdelen'i na dye časti a to: Dočasné riešenie a Trvalé riešenie. Dočasné riešenie spočiva
v realizácii obchádzkovej trasy pre pešfch ponad železnicu počas výstavby diarnice D3.
Trvalé riešenie zahŕh'a okrem návrhu nového pristupového schodiska a novej podpery č. 8 aj
opravu zvyšnej časti lávky. Zároveri dochadza k zmenám v geometrických charakteristikách
konštrukcie, ktoré sa týkajil zjednodušenia konštrukčných detailov. V rámci opravy lávky
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bude zrealizovaná výmena protidotykových zábran, zábradlia, pripadné zosilnenie ocerovej
konkrukcie, jej očistenie a nová protikor6zna ochrana.
Zmena stavby bude realizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie
a nevyžaduje si zmeny záberov stavebných pozemkov oproti pôvodnej projektovej
dokumentácii pre stavebné povolenie, na základe ktorej bob vydané stavebné povolenie
rozhodnutfm 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015 v spojitosti s rozhodnutfm
ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dria 29.06.2016.
Nakollo sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostataný podklad pre posiidenie navrhovanej zmeny stavby, upfišťa špeciálny stavebný (wad
od miestneho zisťovania a fistneho konania. Podra § 3 ods.1 zákona 6. 669/2007 Z. z.
stavebný firad nariadi fistne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne
prekálka v konani, ktord nemožno inak odstrániť.
fJčastnici konania a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona Č. 669/2007
Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a závazné stanoviská uplatniť najneskôr v
lehote do 7 (slovom sedem) pracovných dnof odo di% doručenia alebo zverejnenia tohto
oznámenia. Špeciálny stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia
dotknutých orgánov a na namietky a pripomienky Cičastnikov konania, ktoré už boll alebo
mali bye uplatnené a vybavené alebo zolgadnené pri preroldivani fizemnoplánovacej
dokumentácie, alebo boll uplatnené po stanovenej lehote.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posadenie dlhši čas, prediži
stavebný firad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutfm. Ak účastnici konania alebo dotknuté
orgány v určenej alebo prediženej lehote neoznámia svoje vyjadrenia, pripomienky alebo
závazné stanoviská, má sa za to, že so zmenou stavby pred jej dokončenim z leadiska nimi
sledovaných záujmov sahlasia.
Očastnici konania majú podra § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani
(správny poriadok) možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
pripadne navrhniiť jeho dopinenie na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody
6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodf, 6. dyed 522. Do projektovej dokumentácie je možné
nahliadnuť na ministerstve a na prfslušnej obci.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditer sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácif

PodFa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou
vyhláškou vyvesenim po dobu 15 dni na tIradnej tabuli MDV SR a zároveii bude zverejnené
na webovom sidle MDV SR, v časti „Verejné vyhlášky", ako aj na cetitrálnej úradnej
elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Oradná tabura".
Ministerstvo žiada prfslušné obce, aby podra § 4 ods. 2 zákona 6. 669/2007 Z. z. predmettM
verejnil vyhlášku zverejnili na firadných tabuliach obcf a na ich webových sidlach, ak ich
majú zriaden6, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejriuje na firadnej tabuli MDV SR.
Po uplynuti 15 dilovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame titto vyhlášku zaslať spat' na
ministerstvo s vyznačenim dátumu jej vyvesenia a zvesenia.
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Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
datum vyvesenia:

4

&turn zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podp.

ye ějfiMfit u
Doručf sa fičastacom
Satz ckého 1/B, 811 06 Bratislava
1. Amberg Engine
2. NDS, a.s., Dithravska cesta 14, 841 04 Bratislava
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnicke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbátn,
môžu bye oznamenim priamo dotknuté.
4.Zainteresovaná verejnosť podfa ust. § 24 — 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovanf
vplyvov na Iivotné prostredie a o zmene a dopinenf niektorých zákonov v zneni
neskor§fch predpisov
Na vedomie
5. Narodná diarnična spoločnosť, a. s., JO, Radlinského 13/373, 010 01 žilina
6. Mesto čadca, Nam. Slobody 30, 022 01 Čadca, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesenfm po dobu 15 dni na iiradnej tabuli obce a na webovom sidle
obce, ak ho ma zriadené
7. Obecný firad, 023 12 Svrčinovec, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznátnenia
vyvesenfm po dobu 15 dni na firadnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho má
zriadené
8. SSE-Distribficia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 žilina
9. SEVAK, a.s., B6rická cesta 1960, 010 57 Žilina
10. SEVAK, a.s., Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca
11. SVS, a.s. Bôricka cesta 107, 010 23 žilina
12. gOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca
13. SVP, š.p., Nabrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
14. Hydromelioracie š. p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava
15. Dopravný arad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
16. Lesy SR, š.p., Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
17. žSR — GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
18. Technicka inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
19. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
20. MŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadovélo hospodárstva, Nam. E.
Štura 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona k6pia liadosti, PD na
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v zaverečnom
stanovisku MžP SR
21. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
22. Par,niatkový firad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
23. Krajský pamiatkový Arad, Mariánské namestie 19, 010 01 Žilina
24. Prezidium HaZZ, Driefiová 22, 826 86 Bratislava 29
25. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 žilina
26. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
27. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
28. 00 Žilina, odbor štátnej stavebnej spravy, A. Kmeťa 6. 17, 010 01 žilina
3

29. 00, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Palarikova 91, 022 01 Čadca
30. Olcresný Arad, pozenikový a lesný odbor, Palarikova 95, 022 01 Čadca
31. OÚ, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17, 010 01 žilina
32. 00, odbor CD a PK, Predmestska 1613, 010 95 žilina
33. 00, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca
34. Oú, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nam. E. Štúra 3, 010 01 žilina
35. OU, odbor starostlivosti o livotne prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca
36. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu
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Poverenie na zastupovanie

Podra § 113 ods.1 pfsm. g) za.kona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zrnene a dopineni
niektorých zákonov

poverujem
Tug. Vladimfra Majchera
Zastupovanim generdlneho riaditefa sekcie cestnej dopravy a pozenaných komunikdcii
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky počas mojej nepritomnosti, z dtivodu
PN, dovolenky, OCR, slOobnej cesty alebo iných služobných povinnosti mimo pracoviska.
Poverenie na zastupovanie je platn6 do 31.12.2019.

V Bratislave

A
Peter Varga, MBAI MSc.
generálny ria
sekcia cestnej dopravy a pozernných komunikácii
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Výsledok overenia ZEP
Správa:

994631f39-27EF-4895-BBF9-0210E5488C38

Typ výsledku overenia:

1

Popis výsledku overenia:

Opine

Objekt
Id:

5249789a-3322-4c08-balc-4e1ec5597612

Autorizácia
Identifikátor autorizácie:

201904160000219236

Typ podpisu:

urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2;SkQESigRules,SkQESig-MQCRules,QESigRules,AdESig-QCRules

Kód stavu overenia

1

autorizácie:

Popis stavu overenia

Platná

autorizácie:

Kód výsledku overenia:

0

Datum a čas podpisu (UTC):

31.10.2018 09:04

Dátum a čas časovej pečiatky

31.10.2018 09:04

podpisu (UTC):

Datum a čas overenia (UTC):

16.04.2019 21:55

Podpisový certifikát
Vydavater:

C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-35975946,0=Disig a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN =CA Disig
QCA3

Seriove číslo:

83524165542386027474451

Subjekt:

CN=MANDATAR Ing. Martin Kapusta OPRAVNENIE
1108,GIVEN NAME= Martin,SURNAME = Kapusta,SERIALNUM BER=IDCSK-102,0= MAN DANT Ministerstvo
dopravy a vystavby Slovenskej republiky,SERIALNUMBER=MANDANT NTRSK-30416094,0U=Statny radca
odboru informatiky registratury,L=Bratislava,C=SK

Mandát:

<MandateCertificatelnfo xmlns:xsd ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"> <Client> <CertRule> <Type>Subject<fType> <Key>SERIALNUMBER</Key> <Value> MANDANT
NTRSK30416094 </Value> </CertRule> <CertRule> <Type> Subject </Type> <Key>0</Key> <Value> MANDANT
Ministerstv0 dopravy a vystayby Slovenskej
republiky</Value> </CertRule> </Client> <Mandatary> <CertRule> <Type> Subject</Type> < Key>CN </Key
> <Value> MANDATAR Ing. Martin Kapusta OPRAVNENIE
1108 </Value> </CertRule> <CertRule> <Type> Subject </Type> <Key>GIVENNAME</Key> <Value> Martin<

http://srviss/portal jss/EFormDbFiller.ashx?FileID=5504&mode=view
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/Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> < Key> SURNAME</Key> <Value> Kapusta </Value> </Cert
</Type> <Key>SERIALNUMBER</Key> <Value>IDCSK102</Value> </CertRule> <CertRule> <Type> Subject<ffype> <Key>OU </Key> <Value> Statny radca odboru infon
registratury</Value> </CertRule> <CertRule> <Type> Subject</Type> <Key> L</Key> <Value> Bratislava </Value> <
bject<fType> <Key>C </Key> <Value> SK</Value> </CertRule> </Mandatary> <Mandate> <CertRule> <Type>Certi
.36061701.111108 </Key> <Value> SK: Opravnenie 1108, Veduci zamestnanec ministerstva, podia 5 9 zakona c. 27:
z.</Value> </CertRule> <CertRule> <Type> CertificatePolicy<fType> <Key> 1.3.158.36061701.1.1.1108</Key> <Valt.
575/2001 Z. z. o organizacii cinnosti vlady a organizacii ustrednej statnej spravy, Zakon c. 55/2017 Z. z. o statnej
sluzbe</Value> </CertRule> </Mandate> </MandateCertificateInfo>

Objekt
Id:

4b03bd84-32ef-477a-ala7-b5e586234db9

Autorizacia
Identifikátor autorizácie:

201904160000219241

Typ podpisu:

urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2;SkQESigRules,SkQESig-MQCRules,QESigRules,AdESig-QCRules

Mod stavu overenia

1

autorizácie:

Popis stavu overenia

Platná

autorizácie:

K6d výsledku overenia:

0

Datum a čas podpisu (UTC):

16.04.2019 12:44

Datum a čas časovej pečiatky

16.04.2019 12:44

podpisu (UTC):

Datum a čas overenia (UTC):

16.04.2019 21:55

Podpisový certifikát
Vydavater:

C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-35975946,0=Disig a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN =CA Disig
QCA3

Sériové čislo:

Subjekt:

84392317611966394809244

CN=MANDATAR Ing. Vladimir Majcher OPRAVNENIE
1108,GIVENNAME=Vladimir,SURNAME=Majcher,SERIALNUMBER=IDCSK-963,0=MANDANT Ministerstvo
dopravy a vystavby Slovenskej republiky,SERIALNUMBER=MANDANT NTRSK-30416094,0U= riaditel
odboru cestnej infrastruktury,L=Bratislava,C=SK

Mandát:

<MandateCertificatelnfo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi ="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" > <Client> <CertRule> <Type>Subject<iType> <Key>SERIALNUMBER</Key> <Value> MANDANT
NTRSK30416094 <Nalue> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject </Type> <Key>0</Key> <Value> MANDANT

httn://srviss/portal iss/EFormDbFiller.ashx?FileID=5504&mode=view
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Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej
republiky<Nalue> </CertRule> </Client> <Mandatary> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>CN </Key> <Valu
Majcher OPRAVNENIE
;

1108<Nalue> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>GP/ENNAME</Key> <Value>V1adimir</Valr
> Subject </Type> <Key > SURNAME</Key> <Value > Majcher</Value > </CertRule> <CertRule> <Type > Subject </Tyr
<Value>IDCSK-963</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>OU </Key> <Value> riaditel od
infrastrulctuty </Value > </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> < Key > L </Key> < Value> B ratislava <Nalue>
ubject</Type> <Key>C</Key> <Value>SK</Value> </CertRule> </Mandatary> <Mandate> <CertRule> <Type>Cer
8.36061701.1.1.1108</Key> <Value> SK: Opravnenie 1108, Veduci zamestnanec ministerstva, podia 6 9 zakona c 2'
z </Value> </CertRule> <CertRule> <Type > CertificatePolicy </Type > <Key> 1.3.158.36061701.1.1.1108</Key>
575/2001 Z. z. o organizacii cinnosti vlady a organizacii ustrednej statnej spravy, Zakon c. 55/2017 Z. z. o stat
sluzbe </Value> </CertRule> </Mandate> </MandateCertificateInfo>

Objekt
Id:

0970970e-d760-4869-a781-9b01765383aa

http://srviss/portal_iss/EFormDbFiller.ashx?FileID=5504&mode=view
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Joručenka

Odosielater a prijimater
Odosielater:

ico://sk/30416094

Prijimater:

ico://sk/00313971

Informácie o doručovant
Dátum a čas doručenia:

16.04.2019 18:29:58

Doručovaná správa
Identifikátor správy:

994631B9-27EF-4895-BBF9-0210E5488C38

Kontrolny stičet
Kanonikalizácia:

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315

Typ:

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256

Hodnota:

V3a9wzdZqkTlxFFpOZKN6A7jkM181UX01It3C/4P88.

Prilohy
Priloha
Identifikátor elektronického
l

ot

5249789a-3322-4c08-balc-4e1ec5597612

dokumentu:

Priloha
Identifikátor elektronického

4b03bd84-32ef-477a-a1a7-b5e586234db9

dokumentu:
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1---Priloha
Identifikátor elektronického

0970970e-d760-4869-a781-9b01765383aa
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dokumentu:
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